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Изменение 577
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и, когато е уместно, 
органите за финансиране, могат да 
назначат независими експерти за 
оценка на предложения, за 
консултации или за съдействие с:

1. Комисията и, когато е уместно, 
органите за финансиране създават, въз 
основа на искане от държавите 
членки, база данни във вид на списък 
на независими научни експерти, които 
представляват научните дисциплини, 
включени в съответната 
класификация. Оценителите се 
избират от този списък за:

Or. pl

Обосновка

Встъпителната част изисква уточнение.

Изменение 578
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и, когато е уместно,
органите за финансиране, могат да 
назначат независими експерти за 
оценка на предложения, за консултации 
или за съдействие с:

1. Комисията и органите за финансиране 
назначават независими експерти за 
оценка на предложения, за консултации 
или за съдействие с:

Or. en

Изменение 579
Adam Gierek
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оценката на предложенията; (Не се отнася до българската версия.)

Or. pl

Обосновка

(Не се отнася до българската версия.)

Изменение 580
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наблюдението на изпълнението на 
дейностите, извършвани съгласно 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], както и на 
предходни програми за научни 
изследвания и иновации;

(Не се отнася до българската версия.)

Or. pl

Обосновка

(Не се отнася до българската версия.)

Изменение 581
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценката на програмите за научни (Не се отнася до българската версия.)
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изследвания и иновации;

Or. pl

Обосновка

(Не се отнася до българската версия.)

Изменение 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценката на програмите за научни 
изследвания и иновации;

г) оценката на програмите за научни 
изследвания и иновации при 
извършване, наред с другото, на 
сравнителни проучвания с 
държавите, които имат отлични 
резултати в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност;

Or. en

Изменение 583
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разработването на политика на 
Съюза за научни изследвания и 
иновации, включително подготовката на 
бъдещи програми.

д) развитието на политика на Съюза за 
научни изследвания и иновации, 
включително подготовката на бъдещи 
програми.

Or. pl
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Обосновка

Групата от независими експерти следва да бъде създадена с помощта на 
споразумение с държавите членки във вид на база данни с имена, свързани с 
определени научни дисциплини.

Изменение 584
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, включително владеенето на 
езици, необходими за изпълнението на 
възложените им задачи. По този начин 
ще бъде възможно да се гарантира, че 
предложенията за проекти, 
съставени на езици, различни от 
английски, ще могат също да бъдат 
оценявани. Уменията, опитът и 
познанията на въпросните експерти 
съответстват на приоритета, 
разглеждан от въпросния проект. В 
случаите, когато се налага независимите 
експерти да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. de

Обосновка

В по-конкретен план МСП следва да разполагат най-малко с теоретичната 
възможност да представят проекти на езици, различни от английски. До настоящия 
момент тези заявления не са имали особени надежди за успех единствено поради 
причини, свързани с езика. Експертите, оценяващи проектите в раздела „водещи 
позиции в промишлеността“, също следва да имат опит в тази област. Същото се 
прилага и за другите два приоритета.
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Изменение 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. При 
назначаването на независими 
експерти Комисията се стреми да 
постигне балансиран състав в 
рамките на експертните групи по 
отношение на различните умения, 
опит и познания, в зависимост от 
областта на дейността и осезателно 
участие на експертите от 
промишления отрасъл. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. en

Обосновка

Докато първото изречение се отнася до критериите за избор на конкретен експерт, 
второто изречение акцентира върху значението на балансирания състав на 
експертните групи. За дейностите в раздела „Водещи позиции в промишлеността и 
справяне с обществените предизвикателства” е желателно по-голямото участие на 
оценители от промишления отрасъл, тъй като понастоящем процесът на оценяване е 
прекалено ориентиран към научните среди.

Изменение 586
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. При 
назначаването на независими 
експерти Комисията се стреми да 
постигне балансиран състав в 
рамките на експертните групи по 
отношение на различните умения, 
опит и познания, в зависимост от 
областта на дейността. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. en

Изменение 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. При 
назначаването на независими 
експерти Комисията се стреми да 
постигне балансиран състав в 
рамките на експертните групи по 
отношение на различните умения, 
опит, познания и пол. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.
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Or. en

Изменение 588
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. При 
назначаването на независими 
експерти Комисията се стреми да 
постигне балансиран състав в 
рамките на експертните групи по 
отношение на различните умения, 
опит, познания и пол, в зависимост 
от областта на дейността. В 
случаите, когато се налага независимите 
експерти да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. en

Изменение 589
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. При подбора 
на експертите се отчита 
необходимостта да се гарантира 
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информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

мултидисциплинарен подход и се 
отразява широк спектър от познания 
и възгледи. В случаите, когато се налага 
независимите експерти да боравят с 
класифицирана информация, преди 
назначаването им се изисква съответна 
проверка за благонадеждност.

Or. en

Изменение 590
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. При 
избирането на експерти Комисията 
гарантира баланс между 
представителите на различните 
заинтересовани участници. В 
случаите, когато се налага независимите 
експерти да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. en

Обосновка

В Седмата рамкова програма често пъти в експертните групи се наблюдаваше 
отсъствие на експерти от промишлеността. Поради това следва да се приеме, че е 
необходимо по-голямото участие като оценители на експерти, които при оценката 
на предложенията относно научноизследователска дейност застъпват и аспекта, 
свързан с конкурентоспособността на промишлеността.

Изменение 591
Marita Ulvskog
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност. При назначаването 
на независими експерти се взема 
предвид балансът по отношение на 
половете.

Or. en

Изменение 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи, както и въз 
основа на баланса по отношение на 
половете и географския баланс. В 
случаите, когато се налага независимите 
експерти да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. en
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Изменение 593
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират от 
списъка, посочен в параграф 1, въз 
основа на уменията, опита и знанията, 
необходими за изпълнението на 
възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. pl

Обосновка

Групата от независими експерти следва да бъде създавана при споразумение с 
държавите членки във вид на база данни, съдържаща имената, свързани с определени 
научни дисциплини

Изменение 594
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на покани за 
представяне на заявления от отделни 
лица и покани, насочени към съответни 
организации, като например национални 
научноизследователски агенции, 
научноизследователски институции, 
организации за стандартизация или 
предприятия, с оглед създаването на 
база данни с подходящи кандидати.

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на научните 
дисциплини, посочени в заявленията, 
насочени към съответни организации, 
като например национални 
научноизследователски агенции, 
научноизследователски институции, 
организации за стандартизация или 
предприятия, с оглед създаването на 
база данни с подходящи кандидати.
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Or. pl

Обосновка

Групата от независими експерти следва да бъде създавана при споразумение с 
държавите членки във вид на база данни, съдържаща имената, свързани с определени 
научни дисциплини

Изменение 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на покани за 
представяне на заявления от отделни 
лица и покани, насочени към съответни 
организации, като например национални 
научноизследователски агенции, 
научноизследователски институции, 
организации за стандартизация или 
предприятия, с оглед създаването на 
база данни с подходящи кандидати.

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на покани за 
представяне на заявления от отделни 
лица и покани, насочени към съответни 
организации, като например национални 
и регионални научноизследователски 
агенции, научноизследователски и 
технологични институции, 
организации за стандартизация или 
предприемачески организации и
предприятия, с оглед създаването на 
база данни с подходящи кандидати.

Or. en

Изменение 596
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на покани за 
представяне на заявления от отделни 
лица и покани, насочени към съответни 
организации, като например национални 

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на покани за 
представяне на заявления от отделни 
лица и покани, насочени към съответни 
организации, като например национални 
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научноизследователски агенции, 
научноизследователски институции, 
организации за стандартизация или 
предприятия, с оглед създаването на 
база данни с подходящи кандидати.

научноизследователски агенции, 
научноизследователски институции, 
университети, организации за 
стандартизация, организации на 
гражданското общество или 
предприятия, с оглед създаването на 
база данни с подходящи кандидати.

Or. en

Изменение 597
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на покани за 
представяне на заявления от отделни 
лица и покани, насочени към съответни 
организации, като например национални 
научноизследователски агенции, 
научноизследователски институции, 
организации за стандартизация или 
предприятия, с оглед създаването на 
база данни с подходящи кандидати.

Независимите експерти се определят и 
подбират въз основа на покани за 
представяне на заявления от отделни 
лица и покани, насочени към съответни 
организации, като например национални 
научноизследователски агенции, 
научноизследователски институции, 
университети, организации за 
стандартизация или предприятия, с 
оглед създаването на база данни с 
подходящи кандидати.

Or. es

Обосновка

Списъкът на организациите, участващи в подбора на експертите, може да бъде 
пълен единствено ако в него бъдат включени и университетите.

Изменение 598
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за 
финансиране може, ако това се счита 
за уместно в надлежно обосновани 
случаи, да избере лице с подходяща 
квалификация извън базата данни.

заличава се

Or. de

Обосновка

По съображения за прозрачност следва да бъде задължително експертите да бъдат 
включвани в обща база данни.

Изменение 599
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за 
финансиране може, ако това се счита за 
уместно в надлежно обосновани случаи, 
да избере лице с подходяща 
квалификация извън базата данни.

Комисията или съответният орган за 
финансиране може, ако това се счита за 
уместно в надлежно обосновани случаи, 
да избере лице с подходяща 
квалификация извън базата данни.
Комисията уведомява надлежно 
програмния комитет относно тези 
случаи.

Or. en

Изменение 600
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за Комисията или съответният орган за 
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финансиране може, ако това се счита 
за уместно в надлежно обосновани 
случаи, да избере лице с подходяща 
квалификация извън базата данни.

финансиране може в надлежно 
обосновани случаи и при надлежно 
отчитане на конкретното естество 
на въпроса да избере експерт с 
подходяща квалификация извън базата 
данни.

Or. es

Обосновка

Това ще ограничи броя на случаите, когато Комисията или съответният орган за 
финансиране може да прибягват до търсенето на експертни извън базата данни.

Изменение 601
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко две пети от членовете на 
всяка група оценители за проекти по 
„Хоризонт 2020“, с изключение на 
проекти, попадащи в сферата на 
Европейския научноизследователски 
съвет, са представители на 
промишлеността със съответния 
експертен опит. Най-малко две пети 
от членовете на всяка група 
оценители за проекти по „Хоризонт 
2020“, насочени специално към МСП, 
са представители на МСП, а една 
пета са представители на други
отрасли на промишлеността, като и 
в двата случая експертите 
разполагат с подобаващи експертни 
познания.

Or. nl

Изменение 602
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс на интереси,
баланс между половете и произхода по 
региони. По-конкретно Комисията 
гарантира, че конкретните интереси 
са представени от не повече от една 
трета от неправителствени 
експерти. Предприемат се съответни 
мерки за предотвратяване на 
„пленяването” на експертните групи 
от частни и/или търговски интереси.

Or. en

Изменение 603
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс на интереси,
както и баланс между половете и 
произхода по региони. В по-конкретен 
план се предприемат съответни 
мерки за предотвратяване на 
„пленяването” на експертните групи 
от частни и/или търговски интереси.

Or. en

Изменение 604
Francisco Sosa Wagner



PE492.788v01-00 18/142 AM\907844BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони, както и за да 
се гарантира, че нито едно конкретна 
група по интереси е свръхпредставена, 
което би могло да компрометира 
безпристрастността на процеса на 
вземане на решения.

Or. es

Обосновка

За да се подчертае, че е важно намирането на правилния баланс при назначаването на 
независими експерти, и за да бъде гарантирано отсъствието на конфликти на 
интереси.

Изменение 605
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на възможно най-добър
баланс между половете и произхода по 
региони.

Or. en

Изменение 606
Edit Herczog
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на възможно най-добър
баланс между половете и произхода по 
региони.

Or. en

Обосновка

Някои нередности, свързани с участието на държави членки, не могат да бъдат 
изцяло обяснени с различни равнища на опит и това означава, че може би става 
въпрос за лобиране по време на оценката на предложенията. Независимо дали този 
проблем е реален или не, е факт, че изследователите го възприемат като 
действителен, така че следва да се гарантира, че при извършването на оценката 
няма нищо, което да буди подозрения. Най-доброто решение би било да се гарантира 
подходящо разпределение на оценителите по региони.

Изменение 607
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на възможно най-добър
баланс между половете и произхода по 
региони.

Or. en

Изменение 608
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между мъжете 
и жените и произхода по региони..

Or. en

Изменение 609
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на разумен баланс между 
половете.

Or. en

Обосновка

По подобие на Седма рамкова програма, балансът между мъжете и жените сред 
оценителите е основополагаща цел, която съответства на член 15 от регламент за 
„Хоризонт 2020“. От друга страна, балансът на произхода по региони не е 
основополагащ принцип, който „Хоризонт 2020“ трябва да спазва.

Изменение 610
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете, 
между държавите членки и произхода 
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по региони.

Or. ro

Изменение 611
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
осигуряване на баланс между половете 
и произхода по региони.

При назначаването на независими 
експерти се вземат съответните мерки за 
гарантиране на баланс между половете 
и произхода по региони.

Or. en

Изменение 612
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище.

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище, 
като се започне с публикуването на 
неговата пълна декларация за 
професионални дейности и финансови 
интереси. На заинтересовани 
участници или на лица с конфликти 
на интереси се забранява да членуват 
„на лична основа”.

Or. en
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Изменение 613
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище.

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище, 
включително публикуването на 
неговата пълна декларация за 
професионални дейности и финансови 
интереси, като например патенти и 
дялово участие. На заинтересовани 
участници или на лица с конфликти 
на интереси се забранява да членуват 
„на лична основа”.

Or. en

Изменение 614
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище.

3. Комисията или съответният орган за 
финансиране предприема всички 
необходими стъпки, за да гарантира, че 
експертът не е изправен пред конфликт 
на интереси по отношение на материята, 
по която от него се изисква становище; 
един от начините за премахване на 
тази опасност би бил публикуването 
на пълната декларация относно 
професионална дейност и финансови 
интереси.
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Or. es

Обосновка

В тази област е необходима информация, с която се обосновават решения, взети от 
Комисията или от органа за финансиране, за да бъдат премахнати каквито и да било 
предположения относно конфликт на интереси.

Изменение 615
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Назначаването на експертите може да 
бъде под формата на рамково 
назначаване с възлагане на конкретни 
задачи, валидно за цялото времетраене 
на „Хоризонт 2020“.

4. Назначаването на експертите се 
извършва най-късно до края на 2013 г.и
може да бъде под формата на рамково 
назначаване с възлагане на конкретни 
задачи, валидно за цялото времетраене 
на „Хоризонт 2020“, което обхваща 
предварителна оценка на проекта, 
оценка на неговото изпълнение и 
окончателна оценка.

Or. pl

Обосновка

Тъй като „Хоризонт 2020“ ще започне да действа на 1 януари 2014 г., групата 
независими експерти, отговарящи за вземането на решения, следва вече да действа на 
тази дата.

Изменение 616
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Имената на експертите, назначени в 
лично качество, които са сътрудничили 
на Комисията или на органите за 

5. Имената на независимите експерти, 
съвместно с представяните от тях 
научни дисциплини, които са 



PE492.788v01-00 24/142 AM\907844BG.doc

BG

финансиране при изпълнението на 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
„Хоризонт 2020“ и 
Решение № XX/XX/ЕС [специфична 
програма], трябва да бъдат публикувани 
най-малко веднъж годишно на интернет 
страницата на Комисията или органа за 
финансиране. Имената на експертите се 
набират, обработват и публикуват в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.

сътрудничили на Комисията или на 
органите за финансиране при 
изпълнението на Регламент (ЕС) 
№ XX/XX „Хоризонт 2020“ и 
Решение № XX/XX/ЕС [специфична 
програма], трябва да бъдат публикувани 
след тяхното назначаване в периода 
преди започването на „Хоризонт 
2020”, като впоследствие списъците 
се актуализират най-малко веднъж 
годишно на интернет страницата на 
Комисията или органа за финансиране. 
Имената на експертите се набират, 
обработват и публикуват в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Or. pl

Обосновка

Съществува ясна връзка между съставянето на актуален списък от експерти по 
сериозен и обмислен начин и прозрачността на процеса за предоставяне на 
предоставяне на безвъзмездни средства в програмата „Хоризонт 2020”.

Изменение 617
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и
съответният им дял в работата не 
може да бъде установен с точност, 
то резултатите са тяхна съсобственост.
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и
тези съвместно постигнати 
резултати на могат да бъдат 
разделени с цел подаване на заявление, 
придобиване или запазване на 
патентна закрила или други права 
върху интелектуална собственост, 
участниците могат да решат да 
предоставят права върху 
собствеността по отношение на
резултатите на един от участниците 
или резултатите могат да бъдат 
съхранени като тяхна съсобственост.
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Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. de

Обосновка

Правилата, уреждащи участието, следва да обхващат случаи, когато резултатите 
не могат да бъдат разделяни и участниците са съсобственици.

Изменение 618
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и
съответният им дял в работата не 
може да бъде установен с точност, 
то резултатите са тяхна 
съсобственост. Съсобствениците 
сключват споразумение за 
разпределението и условията за 
упражняване на съсобственост, в 
съответствие с техните задължения 
съгласно споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства.

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и не 
е възможно това съвместно 
откритие, дизайн или разработка да 
бъдат отделени с цел подаване на 
заявление, придобиване и/или 
запазване на съответна патентна 
закрила или други права върху 
интелектуална собственост, те 
могат да решат да предоставят 
права върху собствеността по 
отношение на резултатите на един от 
участниците или могат да бъдат 
съсобственици на тези резултати.
При съвместна собственост
съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. en
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Обосновка

За създаване на яснота следва да бъде уточнено, че участниците разполагат също 
така с възможността да предоставят съвместните резултати на един от 
участниците.

Изменение 619
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност и когато 
не е възможно този съвместно 
постигнат резултат да бъде отделен 
с цел подаване на заявление, 
придобиване и/или запазване на 
съответната патентна закрила или 
други права върху интелектуална 
собственост, то резултатите са тяхна 
съсобственост. Съсобствениците 
сключват споразумение за 
разпределението и условията за 
упражняване на съсобственост, в 
съответствие с техните задължения 
съгласно споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 620
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 2. Когато участниците в дейността са 
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постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност и когато 
не е възможно това съвместно 
откритие, дизайн или разработка да 
бъдат отделени с цел подаване на 
заявление, придобиване и/или 
запазване на съответна патентна 
закрила или други права върху 
интелектуална собственост, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 621
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не 
може да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
когато не е възможно това съвместно 
откритие, дизайн или разработка да 
бъдат отделени с цел подаване на 
заявление, придобиване и/или 
запазване на съответна патентна 
закрила или други права върху 
интелектуална собственост, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. en
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Изменение 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна 
съсобственост. Съсобствениците 
сключват споразумение за 
разпределението и условията за 
упражняване на съсобственост, в 
съответствие с техните задължения 
съгласно споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства.

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, те могат 
да решат да предоставят 
собствеността по отношение на 
тези резултати на един от 
участниците или те мога да бъдат 
съсобственици на тези резултати. 
При съвместна собственост
съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 623
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 

2. Когато участниците в дейността 
постигат резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията на съсобственост и/или 
условията за упражняване на 
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задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

съвместна собственост, в 
съответствие с техните задължения 
съгласно споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства.

Or. de

Изменение 624
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, то
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

2. Когато участниците в дейността 
постигат резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не може 
да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението на 
собствеността и/или за условията за 
упражняване на съсобственост, в 
съответствие с техните задължения 
съгласно споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 625
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да предостави 
лиценз без изключителни права на 
трети страни, които да използват
съвместно притежавани резултати, без

Освен ако в споразумението за 
съсобственост не е уговорено друго, 
всеки съсобственик има право да
използва своите съвместно 
притежавани нови знания за 
нетърговски цели, като например 
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право на преотстъпване на лиценза, 
при следните условия:

вътрешни научни изследвания и 
дейности за обучение, безвъзмездно,
без да се изисква предварителното 
съгласие на другия съсобственик 
(другите съсобственици).

Or. en

Изменение 626
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да предостави
лиценз без изключителни права на трети 
страни, които да използват съвместно 
притежавани резултати, без право на 
преотстъпване на лиценза, при следните 
условия:

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да използва 
съвместно получените резултати по 
свое усмотрение за вътрешни 
нетърговски научни изследвания на 
неизключителна основа и 
безвъзмездно и да използва и 
предоставя лиценз без изключителни 
права на трети страни, които да 
използват съвместно притежавани 
резултати, без право на преотстъпване 
на лиценза, при следните условия:

Or. en

Изменение 627
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да предостави 
лиценз без изключителни права на трети 

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да използва 
съвместно притежаваните 
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страни, които да използват съвместно 
притежавани резултати, без право на 
преотстъпване на лиценза, при следните 
условия:

резултати, включително да 
предостави лиценз без изключителни 
права на трети страни, без право на 
преотстъпване на лиценза, при следните 
условия:

Or. en

Изменение 628
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да предостави 
лиценз без изключителни права на трети 
страни, които да използват съвместно 
притежавани резултати, без право на 
преотстъпване на лиценза, при 
следните условия:

Освен ако в споразумението за 
съсобственост не е уговорено друго, 
всеки съсобственик има право да 
предостави лиценз без изключителни 
права на трети страни, които да 
използват съвместно притежавани 
резултати, включително права, но без 
право на преотстъпване на лиценза.

Or. en

Обосновка

Проектоправилата относно съсобственост, по-конкретно основният режим с 
предварително уведомление и обезщетение за предоставяне на неизключителен лиценз 
на трети страни, биха създали значителни пречки за използването на съвместно 
притежавана интелектуална собственост. Следователно възможността за 
„съсобственост” би обезсърчила извършването на съвместни научни изследвания. 
Следва да бъде дадена възможност на участниците да постигнат по-добро 
споразумение, основано върху режим, който стимулира използването на резултатите 
от научни изследвания.

Изменение 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да предостави 
лиценз без изключителни права на трети 
страни, които да използват съвместно 
притежавани резултати, без право на 
преотстъпване на лиценза, при 
следните условия:

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да предостави 
лиценз без изключителни права на трети 
страни, които да използват съвместно 
притежавани резултати, при следните 
условия:

Or. en

Изменение 630
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предизвестие до останалите 
съсобственици;

заличава се

Or. en

Изменение 631
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предизвестие до останалите 
съсобственици;

заличава се

Or. en

Изменение 632
Seán Kelly
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) справедлива и разумна компенсация 
за останалите съсобственици.

заличава се

Or. en

Изменение 633
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) справедлива и разумна компенсация 
за останалите съсобственици.

заличава се

Or. en

Изменение 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) справедлива и разумна компенсация 
за останалите съсобственици.

б) ако се изисква компенсация от 
останалите съсобственици за 
предоставяне на лиценз без
изключителни права на трети 
страни, които да използват 
съвместно притежавани резултати, 
тази компенсация е справедлива и 
разумна.

Or. en
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Изменение 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) справедлива и разумна компенсация 
за останалите съсобственици.

б) при справедливи и разумни условия

Or. en

Изменение 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да бъдат засягани параграфи 1, 
2 и 3, участниците могат да се 
споразумеят за различни 
договорености, уреждащи 
собствеността върху резултатите.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение ще даде известна гъвкавост на партньорите, които могат да 
се споразумеят относно конкретни условия, уреждащи собствеността върху 
резултатите. Това е особено важно за малките и средни предприятия (МСП). Когато 
дадено действие изисква конкретен експертен опит или технология, което е един от 
основните активи на МСП, МСП трябва да може да съхрани пазарните права за този 
актив, за да защити своята конкурентоспособност.

Изменение 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато резултатите позволяват 
търговско или промишлено 
приложение, участникът, чиято 
собственост са те, проучва
възможността за правна закрила и, ако 
това е възможно и оправдано предвид 
обстоятелствата, осигурява адекватна 
правна закрила за подходящ период от 
време и с подходящо териториално 
покритие, като отчита законните си 
интереси и законните и, по-специално, 
търговските интереси на останалите 
участници в дейността.

1. Когато резултатите позволяват 
търговско или промишлено 
приложение, участникът, чиято 
собственост са те, може да проучи
възможността за правна закрила и, ако 
това е възможно и оправдано предвид 
обстоятелствата, може да осигури
адекватна правна закрила за разумен
период от време и с подходящо 
териториално покритие, като отчита 
публичния интерес, законните си 
интереси и законните и, по-специално, 
търговските интереси на останалите 
участници в дейността.

Or. en

Изменение 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато резултатите позволяват 
търговско или промишлено 
приложение, участникът, чиято 
собственост са те, проучва 
възможността за правна закрила и, ако 
това е възможно и оправдано предвид 
обстоятелствата, осигурява адекватна 
правна закрила за подходящ период от 
време и с подходящо териториално 
покритие, като отчита законните си 
интереси и законните и, по-специално, 
търговските интереси на останалите 
участници в дейността.

1. Когато резултатите позволяват или за 
тях може да се направи разумно 
предположение, че позволяват
търговско или промишлено 
приложение, участникът, чиято 
собственост са те, проучва 
възможността за правна закрила и, ако 
това е възможно и оправдано предвид 
обстоятелствата, осигурява адекватна 
правна закрила за подходящ период от 
време и с подходящо териториално 
покритие, като отчита законните си 
интереси и законните и, по-специално, 
търговските интереси на останалите 
участници в дейността.



PE492.788v01-00 36/142 AM\907844BG.doc

BG

Or. en

Изменение 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участник, който е получил
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от 
невъзможността това да бъде 
осъществено според националното 
или съюзното право или от липсата 
на потенциал те да бъдат използвани 
за търговски цели, и освен ако 
участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на 
тяхната закрила, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
преди каквото и да било 
разпространяване на тези резултати. 
Комисията, действаща от името на 
Съюза, или органът за финансиране 
може да поеме собствеността върху тези 
резултати и да предприеме 
необходимите действия за адекватната 
им закрила.

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
преди каквото и да било 
разпространяване на тези резултати. 
Комисията, действаща от името на 
Съюза, или органът за финансиране 
може, със съгласието на участника 
собственик, да поеме собствеността 
върху тези резултати и да предприеме 
необходимите действия за адекватната 
им закрила, като отчита публичния 
интерес и с оглед на максимално 
разпространение на резултатите. 

Or. en

Изменение 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски цели, и освен 
ако участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
предприеме необходимите действия за 
адекватната им закрила.

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски цели, и освен 
ако участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може, със съгласието на 
участника собственик, да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
предприеме необходимите действия за 
адекватната им закрила.

Or. en

Изменение 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски цели, и освен 

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски или 
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ако участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
предприеме необходимите действия за 
адекватната им закрила.

промишлени цели, и освен ако 
участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
предприеме необходимите действия за 
адекватната им закрила.

Or. en

Изменение 642
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски цели, и освен 
ако участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
предприеме необходимите действия за 

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски или 
промишлени цели, и освен ако 
участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава-членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
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адекватната им закрила. предприеме необходимите действия за 
адекватната им закрила.

Or. en

Изменение 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. Резултатите не могат да бъдат 
разпространявани преди Комисията или 
органът за финансиране да вземе 
решение, че ще поеме собствеността 
върху резултатите и ще предприеме 
необходимите действия за осигуряване 
на закрилата им. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. Резултатите не могат да бъдат 
разпространявани, преди Комисията или 
органът за финансиране да вземе 
решение дали ще поеме или няма да 
поеме собствеността върху резултатите 
и преди да предприеме, по 
целесъобразност, необходимите 
действия за осигуряване на закрилата 
им. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Or. en

Изменение 644
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. Резултатите не могат да бъдат 
разпространявани преди Комисията или 

Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. Резултатите не могат да бъдат 
разпространявани преди Комисията или 
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органът за финансиране да вземе 
решение, че ще поеме собствеността 
върху резултатите и ще предприеме 
необходимите действия за осигуряване 
на закрилата им. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

органът за финансиране да вземе 
решение, че ще поеме собствеността 
върху резултатите и ще предприеме 
необходимите действия за осигуряване 
на закрилата им. В примерното 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Or. en

Изменение 645
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване по 
причини, различни от липсата на 
възможност те да бъдат използвани за 
търговски цели, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
които могат да продължат или да 
удължат закрилата чрез поемане на 
собствеността върху резултатите. 
Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване по 
причини, различни от липсата на 
възможност те да бъдат използвани за 
търговски цели, в срок от пет години 
след приключване на дейността той 
уведомява Комисията или органа за 
финансиране, които могат, със 
съгласието на участника собственик,
да продължат или да удължат закрилата 
чрез поемане на собствеността върху 
резултатите. Комисията или органът 
за финансиране вземат това решение 
в срок от 45 дни. Участникът може да 
откаже да даде съгласието си, само ако 
докаже, че това би накърнило сериозно 
законните му интереси. В 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Or. en
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Обосновка

Промени, предложени от координаторите от DESCA.

Изменение 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване по 
причини, различни от липсата на 
възможност те да бъдат използвани 
за търговски цели, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
които могат да продължат или да 
удължат закрилата чрез поемане на 
собствеността върху резултатите. 
Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване, той 
уведомява Комисията или органа за 
финансиране, които могат да продължат 
или да удължат закрилата чрез поемане 
на собствеността върху резултатите. 
Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

Or. en

Обосновка

Причините, поради които определен участник възнамерява да се окаже от закрилата 
или да не иска нейното удължаване, нямат отношение към решението на Комисията 
или на органа  за финансиране относно запазването или удължаването на закрилата 
или нейното прекъсване.

Изменение 647
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване по 
причини, различни от липсата на 
възможност те да бъдат използвани за 
търговски цели, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
които могат да продължат или да 
удължат закрилата чрез поемане на 
собствеността върху резултатите. 
Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване по 
причини, различни от липсата на 
възможност те да бъдат използвани за 
търговски цели, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
които могат да продължат или да 
удължат закрилата чрез поемане на 
собствеността върху резултатите. 
Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. В примерното споразумение
за отпускане на безвъзмездни средства 
се определят сроковете в това 
отношение.

Or. en

Изменение 648
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки участник, който е получил 
финансиране от Съюза, трябва да 
положи максимални усилия за 
оползотворяване на притежаваните от 
него резултати за по-нататъшни 
научноизследователски или търговски 
цели или да ги предостави за ползване 
за същите цели от друго юридическо 
лице, по-специално чрез прехвърляне и 
лицензиране на резултати в 
съответствие с член 41.

1. Всеки участник, който е получил 
финансиране от Съюза, трябва да 
положи максимални усилия за 
оползотворяване на притежаваните от 
него резултати за по-нататъшни 
научноизследователски или търговски 
цели или да ги предостави за ползване 
за същите цели от друго юридическо 
лице, по-специално чрез прехвърляне и 
лицензиране на резултати в 
съответствие с член 41. Това би могло 
да бъде осъществено чрез различни 
дейности, например чрез 
стандартизация.
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Or. en

Обосновка

Стандартизацията играе важна роля за разпространението на резултатите от 
научните изследвания и поради това следва да бъде изрично спомената.

Изменение 649
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки участник, който е получил 
финансиране от Съюза, трябва да 
положи максимални усилия за 
оползотворяване на притежаваните от 
него резултати за по-нататъшни 
научноизследователски или търговски 
цели или да ги предостави за ползване 
за същите цели от друго юридическо 
лице, по-специално чрез прехвърляне и 
лицензиране на резултати в 
съответствие с член 41.

1. Всеки участник, който е получил 
финансиране от Съюза, трябва да 
положи максимални усилия за 
оползотворяване на притежаваните от 
него резултати или да ги предостави за 
ползване за същите цели от друго 
юридическо лице, по-специално чрез 
прехвърляне и лицензиране на 
резултати в съответствие с член 41.

Or. en

Обосновка

Вж. добавеното по-изчерпателно определение на понятието „оползотворяване” в 
член 2 за всички правила относно участието.

Изменение 650
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки участник, който е получил 
финансиране от Съюза, трябва да 
положи максимални усилия за 

1. Всеки участник, който е получил 
финансиране от Съюза, трябва да 
положи максимални усилия за 
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оползотворяване на притежаваните от 
него резултати за по-нататъшни 
научноизследователски или търговски 
цели или да ги предостави за ползване 
за същите цели от друго юридическо 
лице, по-специално чрез прехвърляне и 
лицензиране на резултати в 
съответствие с член 41.

оползотворяване на притежаваните от 
него резултати за по-нататъшни
научноизследователски, развойни, 
иновационни или търговски цели или 
да ги предостави за ползване за същите 
цели от друго юридическо лице, по-
специално чрез прехвърляне и 
лицензиране на резултати в 
съответствие с член 41.

Or. en

Изменение 651
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите. 
Всички допълнителни задължения се 
посочват в работната програма или в 
работния план.

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите. 
Всички допълнителни задължения се 
посочват в работната програма или в 
работния план. Ако работната 
програма е насочена към решаването 
на обществени предизвикателства 
(здравеопазване, изменение на 
климата, биологично разнообразие), 
оползотворяването, трансферът и 
предоставянето на лицензи за 
ползването на резултатите се 
извършват в съответствие с 
принципите на предоставянето на 
лицензи за всеобщ достъп, за да се 
оползотворят максимално 
новаторските решения в полза на 
обществото и за да се насърчава 
достъпността до 
научноизследователските резултати 
за заинтересованите участници.

Or. en
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Изменение 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки участник разпространява чрез 
подходящи средства и възможно най-
бързо притежаваните от него резултати, 
при спазване на всички ограничения, 
произтичащи от закрилата на 
интелектуалната собственост, правилата 
за сигурност или законните търговски 
интереси. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

2. Всеки участник разпространява чрез 
подходящи средства и възможно най-
бързо притежаваните от него резултати, 
при спазване на всички ограничения, 
произтичащи от закрилата на 
интелектуалната собственост, правилата 
за сигурност или законните търговски 
интереси. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.
В областта на значителните 
обществени предизвикателства 
(здравеопазване, изменение на 
климата, биологично разнообразие) 
предоставянето на лицензи на трети 
страни за ползването на 
резултатите се извършва по 
подразбиране при неизключителни 
условия, така че да бъде насърчена 
непосредствената конкуренция и по 
този начин бъде поощрена всеобщата 
достъпност.

Or. en

Изменение 653
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
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определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите.

определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите.
Всички допълнителни задължения се 
посочват в работната програма или в 
работния план.

Or. en

Изменение 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства могат да се определят 
редът и условията, при които се 
предоставя свободен достъп до тези 
резултати, по-специално при 
авангардните изследвания на ЕСНИ 
или в други подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се насърчава.

Or. en

Обосновка

Като общо правило свободният достъп се предоставя за научноизследователските 
публикации посредством финансиране на разходите за свободен достъп в интернет до 
тези публикации. Свободният достъп обаче се ограничава до научноизследователски 
публикации. Относно достъпа и свободния достъп до резултати, вж. изменение 85 в 
проектодоклада на докладчика.
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Изменение 655
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Тази 
договореност е автоматична с цел 
осигуряване на безплатен публичен 
достъп по интернет до научни 
публикации, финансирани от ЕС, във 
възможно най-кратък срок, по 
възможност в срок от шест месеца 
след тяхната публикация в научно 
списание. Всички разходи за 
осигуряването на този достъп се 
покриват от фондове на ЕС. По 
отношение на разпространението на 
други резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области, например в случаи, 
когато съществуват особено важни 
причини от обществен интерес, 
резултатите от научните 
изследвания в областта на 
общественото здраве се предоставят 
свободно.

Or. es

Обосновка

Безплатен публичен достъп по интернет до научни публикации, финансирани от ЕС, 
се предоставя автоматично и във възможно най-кратък срок, по възможност в срок 
от шест месеца след тяхната публикация в научно списание.
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Изменение 656
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага като 
политика по подразбиране, с 
изключение на случаите, в които е 
посочено друго и е обосновано в 
достатъчна степен в реда и 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. 
Предоставянето на безплатен 
публичен достъп в интернет за 
граждани и дружества на Съюза до 
научноизследователски публикации, 
финансирани от Съюза, в срок от 
шест месеца след тяхната 
публикация в експертно проверено 
научно списание, е моделът по 
подразбиране. Всички такси за 
свободен достъп, когато това е 
приложимо, могат да бъдат покрити 
от съответното финансиране от 
страна на Съюза. Следва да бъдат 
засилени ролята и функционирането 
на цифровите инфраструктури и 
регистри за видимостта и 
разпространението на 
научноизследователски резултати, 
свързани с „Хоризонт 2020”. По 
отношение на разпространението на 
други резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
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подходящи области.

Or. en

Изменение 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага като 
политика по подразбиране с цел 
осигуряване на безплатен публичен 
достъп в интернет до 
научноизследователски публикации, 
финансирани от Съюза, във възможно 
най-кратък срок, по възможност в 
срок от шест месеца след тяхната 
публикация в експертно проверено 
научно списание, и съгласно реда и 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
се определят редът и условията, при 
които се предоставя свободен достъп до 
тези резултати, по-специално при 
авангардните изследвания на ЕСНИ или 
в други области от обществен 
интерес, като например обществено 
здраве, околна среда или други 
области от значителен интерес за 
обществото.

Or. en
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Изменение 658
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, 
по-специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
примерното споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства По 
отношение на разпространението на 
други резултати, включително данни от 
научни изследвания, в примерното 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства 

Or. en

Изменение 659
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага като 
политика по подразбиране с цел 
осигуряване на безплатен публичен 
достъп в интернет до 
научноизследователски публикации, 
финансирани от Съюза, не по-късно 
от шест месеца след тяхната 
публикация в експертно проверено 
научно списание, съгласно реда и 
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условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп в цифров вид до тези 
резултати, по-специално при 
авангардните изследвания на ЕСНИ или 
в други подходящи области..

Or. en

Изменение 660
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, които 
описват, тълкуват или анализират 
данни, знания или информация, 
получени като пряк резултат от 
финансирането на „Хоризонт 2020“, 
свободният достъп може да се прилага 
съгласно реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен устойчив достъп до тези 
резултати, по-специално при 
авангардните изследвания на ЕСНИ или 
в други подходящи области.

Or. en
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Изменение 661
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, по-
специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага съгласно 
реда и условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати. 
Открития достъп до резултатите 
от научните изследвания се 
ограничава, за да се гарантира 
спазването на ПИС, особено по 
отношение на трети държави.

Or. en

Изменение 662
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложенията съдържат план за 
управление и споделяне на данните, за 
да се гарантира, че данните, получени 
от научни изследвания, се управляват 
и се предоставят по възможно най-
свободен и достъпен начин с цел 
извличане на максимални ползи за 
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обществеността, като същевременно 
се приема, че при споделянето винаги 
се отчита повишаването на 
дългосрочната стойност на данните, 
което може да изисква налагането на 
ограничен срок за изключително 
ползване на научноизследователските 
резултати.

Or. en

Изменение 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложенията съдържат план за 
управление и споделяне на данните и 
на други резултати, за да се 
гарантира, че се управляват и се 
предоставят по възможно най-
свободен и достъпен начин, като 
същевременно се приема 
евентуалната нужда от ограничен 
срок за изключително ползване на 
научноизследователските резултати.

Or. en

Изменение 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Откритият достъп до 
научноизследователски публикации, 
публикувани след времетраенето на 
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научноизследователския проект, се 
подпомага чрез еднократната обща 
сума, която се изплаща в края на 
проекта.

Or. en

Обосновка

Поради факта, че дейностите, свързани с публикуването, често се осъществяват 
едва след приключването на самия проект (при което разпространението би следвало 
да бъде осигурено от финансирането на проекта), е необходимо да бъдат заделяни 
средства, които покриват разходите по разпространението и разходите за 
осигуряване на открит достъп след приключване на проекта. За да бъде 
предотвратено въвеждането на сложна система за възстановяване на разходите, се 
счита, че най-добрата възможност за това е изплащането на еднократна сума в края 
на проекта.

Изменение 665
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел правилното управление на 
научноизследователските данни и 
предоставянето на открит достъп до 
тях Комисията създава и управлява 
онлайн Европейска 
научноизследователска библиотека с 
открит достъп.

Or. en

Изменение 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение на резултатите. След 
получаване на предизвестието всеки 
участник може да възрази, ако докаже, 
че законните му интереси във връзка с 
неговите нови резултати или предходни 
знания ще бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Съответните други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение, освен ако в 
споразумението за консорциум не е 
договорено друго. След получаване на 
предизвестието всеки участник може да 
възрази, ако докаже, че законните му 
интереси във връзка с неговите нови 
резултати или предходни знания ще 
бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Or. en

Изменение 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение на резултатите. След 
получаване на предизвестието всеки 
участник може да възрази, ако докаже, 
че законните му интереси във връзка с 
неговите нови резултати или предходни 
знания ще бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 

Останалите други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение на резултатите. След 
получаване на предизвестието всеки 
участник може да възрази, ако докаже, 
че законните му интереси във връзка с 
неговите нови резултати или предходни 
знания ще бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 
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споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
разумни срокове в това отношение.

Or. en

Изменение 668
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение на резултатите. След 
получаване на предизвестието всеки 
участник може да възрази, ако докаже, 
че законните му интереси във връзка с 
неговите нови резултати или предходни 
знания ще бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Останалите други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение на резултатите. След 
получаване на предизвестието всеки 
участник може да възрази, ако докаже, 
че законните му интереси във връзка с 
неговите нови резултати или предходни 
знания ще бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 
примерното споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

Or. en

Изменение 669
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По отношение на 
разпространението на резултати, в 
споразумението за консорциум се 
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определят редът и условията, при 
които се предоставя свободен достъп 
до тези резултати, по-специално при 
авангардните изследвания на ЕСНИ 
или в други подходящи области.

Or. en

(Позоваване на изменение 86; PE489.632v01-00)

Обосновка

Договарянето на споразумения относно разпространението на резултатите в 
споразумението за консорциум вместо в споразумението за предоставяне на 
безвъзмездни средства позволява на партньорите в консорциума да изготвят 
специфични за обстоятелствата споразумения относно разпространението на 
постигнатите от тях резултати.

Изменение 670
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

3. По време на дейността и за срок от 
една година след нейното 
приключване всеки участник, при 
поискване от страна на Комисията,
докладва на Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. en



PE492.788v01-00 58/142 AM\907844BG.doc

BG

Обосновка

Промени, предложени от координаторите от DESCA.

Изменение 671
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. За да бъде 
гарантирана прозрачността, 
докладите са достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 672
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
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на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. За да бъде 
гарантирана прозрачността, 
докладите са достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 673
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Достъпът до заявления за 
патенти, стандарти, публикации или 
всички други средства за 
разпространение, включително в 
електронен формат, свързани с 
резултатите от въпросните научни 
изследвания, се осигурява за лицата с 
увреждания при същите условия, 
които се прилагат за всички други 
граждани.

Or. es

Обосновка

Достъпът до резултатите се осигурява за лицата с увреждания при същите условия, 
които се прилагат за всички други граждани.

Изменение 674
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да бъде постигнато по-
ефективно и резултатно 
разпространение на резултатите и за 
да бъде разгърнат техният цялостен 
потенциал за обществото, се 
насърчава взаимодействието между 
научноизследователската общност и 
гражданите, гражданското 
общество, градовете, местните, 
регионалните и националните органи, 
промишлеността и други стопански 
участници.

Or. en

Изменение 675
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всички заявления за патенти, 
стандарти, публикации или всички 
други инструменти за 
разпространение, също така в 
електронен формат, свързани с 
резултатите от научните 
изследвания, се предоставят на 
разположение и са достъпни за 
лицата с увреждания при същите 
условия, които се прилагат за всички 
други граждани.

Or. en

Обосновка

Лицата с увреждания следва да имат еднакъв достъп до заявления за патенти, 
стандарти, публикации или всички други инструменти за разпространение, също така 
в електронен формат, свързани с резултатите от научните изследвания, 
финансирани от „Хоризонт 2020”, особено когато става дума за публично 
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финансиране.

Изменение 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всички заявления за патенти, 
стандарти, публикации или всички 
други инструменти за 
разпространение, също така в 
електронен формат, свързани с 
резултатите от научните 
изследвания, се предоставят на 
разположение и са достъпни за 
лицата с увреждания при същите 
условия, които се прилагат за всички 
други граждани.

Or. en

Изменение 677
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите или подзаконовите актове в 
случаите на сливания и придобивания, 
когато други участници все още се 
ползват с права на достъп до резултати, 
които трябва да бъдат прехвърлени, 
участникът, който възнамерява да 
прехвърли резултатите, предизвестява 
останалите участници, като им 
предоставя достатъчно информация 
относно предполагаемия нов собственик 

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите, подзаконовите актове или 
договорните отношения в случаите на 
сливания и придобивания, когато други 
участници все още се ползват с права на 
достъп до резултати, които трябва да 
бъдат прехвърлени, участникът, който 
възнамерява да прехвърли резултатите, 
предизвестява останалите участници, 
като им предоставя достатъчно 
информация относно предполагаемия 
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на резултатите с цел да даде възможност 
на останалите участници да анализират 
въздействието на планираното 
прехвърляне на собственост върху 
евентуалното упражняване на техните 
права на достъп.

нов собственик на резултатите с цел да 
даде възможност на останалите 
участници да анализират въздействието 
на планираното прехвърляне на 
собственост върху евентуалното 
упражняване на техните права на 
достъп.

Or. en

Изменение 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите или подзаконовите актове в 
случаите на сливания и придобивания, 
когато други участници все още се 
ползват с права на достъп до резултати, 
които трябва да бъдат прехвърлени, 
участникът, който възнамерява да 
прехвърли резултатите, предизвестява 
останалите участници, като им 
предоставя достатъчно информация 
относно предполагаемия нов собственик 
на резултатите с цел да даде възможност 
на останалите участници да анализират 
въздействието на планираното 
прехвърляне на собственост върху 
евентуалното упражняване на техните 
права на достъп.

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите или подзаконовите актове в 
случаите на сливания и придобивания, 
когато други участници все още се 
ползват с права на достъп до резултати, 
които трябва да бъдат прехвърлени, 
освен ако в споразумението за 
консорциум не е договорено друго,
участникът, който възнамерява да 
прехвърли резултатите, предизвестява 
останалите участници, като им 
предоставя достатъчно информация 
относно предполагаемия нов собственик 
на резултатите с цел да даде възможност 
на останалите участници да анализират 
въздействието на планираното 
прехвърляне на собственост върху 
евентуалното упражняване на техните 
права на достъп.

Or. en

Изменение 679
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите или подзаконовите актове в 
случаите на сливания и придобивания, 
когато други участници все още се 
ползват с права на достъп до резултати, 
които трябва да бъдат прехвърлени, 
участникът, който възнамерява да 
прехвърли резултатите, предизвестява 
останалите участници, като им 
предоставя достатъчно информация 
относно предполагаемия нов собственик 
на резултатите с цел да даде възможност 
на останалите участници да анализират 
въздействието на планираното 
прехвърляне на собственост върху 
евентуалното упражняване на техните 
права на достъп.

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите или подзаконовите актове в 
случаите на сливания и придобивания, 
когато други участници все още се 
ползват с права на достъп или могат 
все още да изискат предоставянето 
на права на достъп до резултати, които 
трябва да бъдат прехвърлени, 
участникът, който възнамерява да 
прехвърли резултатите, предизвестява
останалите участници, като им 
предоставя достатъчно информация 
относно предполагаемия нов собственик 
на резултатите с цел да даде възможност 
на останалите участници да анализират 
въздействието на планираното 
прехвърляне на собственост върху 
евентуалното упражняване на техните 
права на достъп.

Or. en

Изменение 680
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

След получаване на предизвестието 
всеки участник може да възрази 
срещу прехвърлянето на 
собствеността, ако докаже, че то ще 
се отрази неблагоприятно върху 
упражняването на неговите права на 
достъп. В такъв случай 
прехвърлянето не може да се 
осъществи, докато не се постигне 

заличава се
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споразумение между 
заинтересованите участници. В 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят срокове.

Or. en

Обосновка

При прехвърляне на собствени резултати е достатъчно задължението за защита на 
евентуалните права на достъп за други страни и следователно правото на 
възражение е ненужно. Възможността за възражение може да води до блокиране и 
затова следва да бъде заличена.

Изменение 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

След получаване на предизвестието 
всеки участник може да възрази срещу 
прехвърлянето на собствеността, ако 
докаже, че то ще се отрази
неблагоприятно върху упражняването 
на неговите права на достъп. В такъв 
случай прехвърлянето не може да се 
осъществи, докато не се постигне 
споразумение между заинтересованите 
участници. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят срокове.

След получаване на предизвестието 
всеки участник може да възрази срещу 
прехвърлянето на собствеността, ако 
докаже, че то ще се отрази 
неблагоприятно върху упражняването 
на неговите права на достъп. В такъв 
случай прехвърлянето не може да се 
осъществи, докато не се постигне 
споразумение между заинтересованите 
участници. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят разумни срокове.

Or. en

Изменение 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Даден участник може, без да е 
задължен да изисква разрешението на 
другите участници, но при условие че 
другите участници са уведомени в 
писмен вид и че приобретателят се 
съгласи в писмен вид да бъде обвързан 
от задълженията, произтичащи от 
споразумението за предоставяне на 
безвъзмездни средства и от 
споразумението за консорциум, да 
предостави своето новопридобито 
знание на:
а) своите свързани правни 
образувания;
б) на всяка страна, придобиваща 
всички или значителна част от 
неговите активи; или 
в) всяко образувание, което възниква 
на негово място в резултат от 
сливане или придобиване на тази 
страна с тези образувания.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение ще помогне за избягване на излишната бюрократична 
тежест в случай на сливане или придобиване. Ако приобретателят е съгласен да 
поеме за своя сметка всички права и задължения, произтичащи от първоначалния 
договор, е ненужно изискването за изрично писмено съгласие на всички партньори 
(което би предизвикало съществено забавяне, особено в проекти с множество 
участници).

Изменение 683
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че всички права на 2. При условие че всички права на 
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достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число —
изключително, на ползването им.

достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани, че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите и че 
резултатите са прехвърлени към 
друго юридическо лице, установено в 
държава членка или асоциирана 
държава, участникът, чиято 
собственост са те, може да издава 
лицензи или по друг начин да 
предоставя на всяко юридическо лице 
право, в това число — изключително, на 
ползването им.. Когато определен 
участник възнамерява да прехвърли 
резултат към юридическо лице, 
установен в държава, която не е 
асоциирана с "Хоризонт 2020", този 
участник изисква одобрението на 
всички други участници в дейността. 
Ако участниците използват 
резултатите чрез схема за 
изключително ползване, те посочват 
това в представеното предложение.

Or. en

Изменение 684
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число —
изключително, на ползването им.

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число —
изключително, на ползването им. Ако 
резултатите, принадлежащи на 
определен участник, могат да бъдат 
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използвани за справяне със 
значителни обществени 
предизвикателства (здравеопазване, 
климат, биологично разнообразие) и 
ако участникът прехвърля 
резултатите на друга страна, това 
прехвърляне се извършва в 
съответствие с принципите на 
„предоставянето на лицензи за 
всеобщ достъп”, т.е. по начин, по 
който се гарантира максималното 
използване на резултатите и се 
намаляват пречките пред 
иновационната дейност в бъдеще.

Or. en

Изменение 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число 
— изключително, на ползването им.

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право на ползването 
им. Възможността за издаване на 
лицензи на изключителна основа се 
предвижда в изключителни случаи и 
не влиза в конфликт с целта за 
максимално разпространение и 
оползотворяване на резултатите.
Редът и условията за това се 
определят в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. en
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Изменение 686
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите,
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число —
изключително, на ползването им.

2. При условие че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите от 
участника, чиято собственост са те,
този участник може да издава лицензи 
или по друг начин да предоставя на 
всяко юридическо лице право, в това 
число — изключително, на ползването
на резултатите. Изключителни 
лицензи за резултати могат да бъдат 
предоставени, при условие за писмено 
потвърждение от всички други 
участници, че се отказват от своите 
права за достъп до тях.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъде посочено изрично, че изключителните права могат да бъдат 
предоставени единствено при условие, че другите участници подпишат документ, че 
се отказват от своите права.

Изменение 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
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допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число —
изключително, на ползването им.

допълнителни задължения относно 
използването на резултатите от 
участника, който е собственик на 
резултатите, участникът, чиято 
собственост са те, може да издава 
лицензи или по друг начин да 
предоставя на всяко юридическо лице 
право, в това число — изключително, на 
ползването на резултатите.
Изключителни лицензи за резултати 
могат да бъдат предоставени, при 
условие за писмено потвърждение от 
всички други участници, че се 
отказват от своите права за достъп 
до тях.

Or. en

Обосновка

Този параграф следва да бъде по-точен, така че да се избегнат недоразумения. В 
противен случай е възможно тълкуванието, че издаването на лицензи може да се 
осъществява единствено ако всеки следва своите задължения по отношение на 
ползването. Запазването на право на достъп на другите участници явно не се 
съчетава добре с издаването на изключителни лицензи; поради това следва да бъде 
уточнено, че е необходимо писмено потвърждение за отказ от права.

Изменение 688
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число —
изключително, на ползването им.

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите от 
участника, който е собственик на 
резултатите, участникът, чиято 
собственост са те, може да издава 
лицензи или по друг начин да 
предоставя на всяко юридическо лице 
право, в това число — изключително, на 
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ползването на резултатите.
Изключителни лицензи за резултати 
могат да бъдат предоставени, при 
условие за писмено потвърждение от 
всички други участници, че се 
отказват от своите права за достъп 
до тях.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота следва да бъде посочено, че изключителен лиценз може да бъде 
предоставен единствено ако всички участници се откажат от своите права на 
достъп до предходните знания,резултата, за които се отнася лицензът.

Изменение 689
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
Комисията или органът за финансиране 
може да възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако 
сметне, че прехвърлянето или 
предоставянето не съответства на 
интересите за стимулиране на 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност.

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
Комисията или органът за финансиране 
може да възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако 
сметне, че прехвърлянето или 
предоставянето не съответства на 
интересите за стимулиране на 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност или ако е вероятно да 
възпрепятства достъпа до 
произтичащите от това продукти по 
начин, който накърнява обществения 
интерес (по-конкретно при нови 
животоспасяващи лекарства и 
медицински технологии.
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Or. en

Изменение 690
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
Комисията или органът за финансиране 
може да възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако 
сметне, че прехвърлянето или 
предоставянето не съответства на 
интересите за стимулиране на 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност.

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ може да 
предвижда, че Комисията или органът 
за финансиране или който и да било 
участник в дейността може да 
възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако 
сметне, че прехвърлянето или 
предоставянето не съответства на 
интересите за стимулиране на 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност.

Or. en

Обосновка

За прехвърляне на резултати към юридически лица, установени извън държавите, 
участващи или асоциирани с „Хоризонт 2020”, следва да се изисква предварителното 
разрешение на всички участници, за да се предотврати преносът на притежавано от 
участника предходно или ново знание към дружества извън ЕС. Тази мярка помага за 
запазването и съхраняването на конкурентоспособността на ЕС.

Изменение 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
Комисията или органът за финансиране 
може да възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт 2020“, ако 
сметне, че прехвърлянето или 
предоставянето не съответства на 
интересите за стимулиране на 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност.

3. По отношение на резултати, 
постигнати от участници, които са 
получили финансиране от Съюза, 
Комисията или органът за финансиране 
може да възрази срещу прехвърляния на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз на трети страни 
със седалище в Съюза или в трета 
държава, която не е асоциирана към 
„Хоризонт 2020“, ако сметне, че 
прехвърлянето или предоставянето не 
съответства на интересите за 
стимулиране на 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, на етичните 
принципи или на съображения за 
сигурност.

Or. en

Изменение 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези случаи прехвърлянето на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз не се осъществява, 
освен ако не бъде удовлетворено 
изискването на Комисията или на органа 
за финансиране за осигуряване на 
подходящи предпазни мерки.

В тези случаи прехвърлянето на 
собственост или предоставянето на 
изключителен лиценз не се 
осъществява, освен ако не бъде 
удовлетворено изискването на 
Комисията или на органа за 
финансиране или на участника в 
дейността за осигуряване на 
подходящи предпазни мерки.

Or. en



AM\907844BG.doc 73/142 PE492.788v01-00

BG

Изменение 693
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
предвижда, че Комисията или органът 
за финансиране трябва да бъдат 
уведомени предварително за всяко 
прехвърляне на собственост или 
предоставяне на изключителен лиценз. 
В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят срокове.

Когато е уместно, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
предвижда, че Комисията или органът 
за финансиране или който и да било 
участник в дейността трябва да бъдат 
уведомени предварително за всяко 
прехвърляне на собственост или 
предоставяне на изключителен лиценз. 
В образеца на споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
определят срокове.

Or. en

Обосновка

За прехвърляне на резултати към юридически лица, установени извън държавите, 
участващи или асоциирани с „Хоризонт 2020”, следва да се изисква предварителното 
разрешение на всички участници, за да се предотврати преносът на притежавано от 
участника предходно или ново знание към дружества извън ЕС. Тази мярка помага за 
запазването и съхраняването на конкурентоспособността на ЕС.

Изменение 694
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
предвижда, че Комисията или органът 
за финансиране трябва да бъдат 
уведомени предварително за всяко 
прехвърляне на собственост или 

Когато е уместно, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 
предвижда, че Комисията или органът 
за финансиране или който и да било 
участник в дейността трябва да бъдат 
уведомени предварително за всяко 
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предоставяне на изключителен лиценз. 
В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят срокове.

прехвърляне на собственост или 
предоставяне на изключителен лиценз. 
В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят срокове.

Or. en

Изменение 695
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 41 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41а
Когато извършваните научни 
изследвания са в област, свързана с 
въпросите на общественото здраве, 
издаването на лиценз за резултати 
от публични изследвания е обвързано с 
осигуряването на всеобщ достъп до 
произведените лекарства, методи за 
диагностика и процедури.

Or. de

Обосновка

Резултатите от публичните научни изследвания следва да бъдат достъпни за всички. 
Поради това в контекста на изследванията в ЕС следва да бъдат отчитани ползите 
за обществото наред с научните отлични постижения. Това включва всеобщ достъп 
до животоспасяващи лекарства.

Изменение 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участниците определят по подходящ Участниците определят по подходящ 
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начин в писмено споразумение 
предходните знания, които имат 
отношение към съответната дейност.

начин в писмено споразумение 
необходимите предходни знания, които 
имат отношение към съответната 
дейност.

Or. fr

Изменение 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 43 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Принципите, уреждащи правата 
на достъп, определени в настоящия 
член, представляват минимално 
предварително условие, което може 
да бъде разширено по усмотрение на 
всички участници в определена 
дейност и чрез споразумение между 
тях.

Or. fr

Изменение 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено.

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено и се 
получава пряко от участника, който е 
собственик на резултатите или на 
предходните знания, освен ако 
участниците не са постигнали 
различно споразумение.

Отказът от права на достъп може да 
се извършва единствено за всеки 
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отделен случай, след получаването на 
определения резултат или предходно 
знание, освен ако участниците не са 
постигнали различно споразумение.

Or. en

Изменение 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено.

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено. Отказът 
от права на достъп може да се 
извършва единствено за всеки отделен 
случай, след получаването на 
определения резултат или предходно 
знание.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че върху партньорите не се упражнява натиск да подписват 
всеобщ отказ от права на достъп в споразумението за консорциум.

Изменение 700
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено.

1. Всяко искане за упражняване на права 
на достъп или всеки отказ от права на 
достъп се представя писмено, освен ако 
участниците не са се споразумели за 
друго.
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Or. en

Изменение 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако е уговорено друго от 
собственика на резултатите или 
предходните знания, до които се иска 
достъп, правата на достъп не 
включват правото на преотстъпване 
на лиценза.

заличава се

Or. en

Изменение 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участниците в една и съща дейност се 
информират взаимно за всички законови 
ограничения върху предоставянето на 
достъп до предходните им знания преди 
присъединяването си към 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Всяко 
споразумение, сключено след това от 
участник по отношение на предходни 
знания, гарантира, че всички права на 
достъп могат да бъдат упражнявани.

3. Участниците в една и съща дейност се 
информират взаимно за всички законови 
ограничения върху предоставянето на 
достъп до предходните им знания преди 
присъединяването си към 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Всяко 
споразумение, сключено след това от
участник по отношение на предходни 
знания, гарантира, че всички права на 
достъп могат да бъдат упражнявани.
Комисията или органът за 
финансиране се информира за 
всякакви подобни ограничения преди 
сключването на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства и 
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взема под внимание въздействието на 
всякакви подобни ограничения върху 
постигането на целите на 
конкретния проект.

Or. fr

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се предотврати списъкът на изключване от право 
на достъп да включва елементи, които биха били необходими постигането на 
дейността. От друга страна, ограниченията са необходими в случаи, когато 
предходните знания са обхванати от договори (например договори относно 
поверителен характер или трансфер на материали) или лицензи с трети страни.

Изменение 703
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на правата на достъп 
справедливи и разумни условия са 
условията на безвъзмезден достъп.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този параграф следва да бъде заличен, тъй като той би могъл да доведе до 
недоразумения, защото "безвъзмезден" е само един от аспектите на справедливите и 
разумни условия.

Изменение 704
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на правата на достъп 
справедливи и разумни условия са 

заличава се
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условията на безвъзмезден достъп.

Or. en

Обосновка

Вж. добавеното определение за „достъп справедливи и разумни условия” в член 2.

Изменение 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се 
нуждае от такъв достъп, за да 
изпълнява своята работа по 
съответната дейност.

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност.

Or. en

Изменение 706
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такъв достъп, за да изпълнява 
своята работа по съответната дейност.

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такива резултати, за да изпълнява 
своята работа по съответната дейност.

Or. en
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Изменение 707
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такъв достъп, за да изпълнява 
своята работа по съответната дейност.

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такива резултати, за да изпълнява 
своята работа по съответната дейност.

Or. en

Обосновка

Правото на „достъп” се заменя с „резултати” или „предходни знания”, тъй като 
резултатите или предишното знание са необходими за обосноваване на правото на 
достъп.

Изменение 708
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такъв достъп, за да 
изпълнява своята работа по съответната 
дейност, и при спазване на 
ограниченията съгласно член 43, 
параграф 3.

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такива предходни знания , 
за да изпълнява своята работа по 
съответната дейност, и при спазване на 
ограниченията съгласно член 43, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Правото на „достъп” се заменя с „резултати” или „предходни знания”, тъй като 
резултатите или предишното знание са необходими за обосноваване на правото на 
достъп.
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Изменение 709
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такъв достъп, за да 
изпълнява своята работа по съответната 
дейност, и при спазване на 
ограниченията съгласно член 43, 
параграф 3.

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такива предходни знания , 
за да изпълнява своята работа по 
съответната дейност, и при спазване на 
ограниченията съгласно член 43, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 710
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такъв достъп, за да използва 
резултатите от дейността.

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такива резултати, за да използва 
резултатите от дейността.

Or. en

Обосновка

Промени с цел създаване на допълнителна яснота.

Изменение 711
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такъв достъп, за да използва 
резултатите от дейността.

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такива резултати, за да използва 
резултатите от дейността.

Or. en

Обосновка

Предлага се промяна на формулировката, така че тя да бъде насочена в по-голяма 
степен към научните изследвания е новаторството и да бъде по-близка до езика на 
научните изследователи: в рамките на съвместния проект се обсъждат целите, 
които участниците искат да постигнат съвместно, патентите, данните и др., 
които ще са им нужни, и начините за използване на резултатите. Не се води 
разискване относно предоставянето или непредоставянето на права на достъп.

Изменение 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на споразумение такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Освен ако не е договорено друго, такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Or. en

Изменение 713
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на споразумение такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Освен ако не е договорено друго, такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Or. en

Обосновка

Предлага се промяна на формулировката, така че тя да бъде насочена в по-голяма 
степен към научните изследвания е новаторството и да бъде по-близка до езика на 
научните изследователи: в рамките на съвместния проект се обсъждат целите, 
които участниците искат да постигнат съвместно, патентите, данните и др., 
които ще са им нужни, и начините за използване на резултатите. Не се води 
разискване относно предоставянето или непредоставянето на права на достъп.

Изменение 714
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на споразумение такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

При наличие на споразумение такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия или безвъзмездно.

Or. en

Обосновка

На участниците следва да бъде представена изцяло възможността да определят 
условията относно достъпа до резултатите от научните изследвания. Те могат да 
бъдат справедливи и разумни или на безвъзмездна основа.

Изменение 715
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такъв достъп, за да използва 
резултатите от дейността при спазване 
на ограниченията съгласно член 43, 
параграф 3.

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такива предходни знания , 
за да използва резултатите от дейността 
при спазване на ограниченията съгласно 
член 43, параграф 3.

Or. en

Изменение 716
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такъв достъп, за да използва 
резултатите от дейността при спазване 
на ограниченията съгласно член 43, 
параграф 3.

2. Участник се ползва с права на достъп 
до предходните знания на друг участник 
в същата дейност, ако първият се 
нуждае от такива предходни знания , 
за да използва резултатите от дейността 
при спазване на ограниченията съгласно 
член 43, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Предлага се промяна на формулировката, така че тя да бъде насочена в по-голяма 
степен към научните изследвания е новаторството и да бъде по-близка до езика на 
научните изследователи: в рамките на съвместния проект се обсъждат целите, 
които участниците искат да постигнат съвместно, патентите, данните и др., 
които ще са им нужни, и начините за използване на резултатите. Не се води 
разискване относно предоставянето или непредоставянето на права на достъп.

Изменение 717
Vicky Ford, Christian Ehler
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на споразумение такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Освен ако не е договорено друго, такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Or. en

Изменение 718
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на споразумение такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Освен ако не е договорено друго, такъв 
достъп се предоставя при справедливи и 
разумни условия.

Or. en

Обосновка

Предлага се промяна на формулировката, така че тя да бъде насочена в по-голяма 
степен към научните изследвания е новаторството и да бъде по-близка до езика на 
научните изследователи: в рамките на съвместния проект се обсъждат целите, 
които участниците искат да постигнат съвместно, патентите, данните и др., 
които ще са им нужни, и начините за използване на резултатите. Не се води 
разискване относно предоставянето или непредоставянето на права на достъп.

Изменение 719
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Свързано лице със седалище в 
държава членка или в асоциирана 

3. Свързано лице, освен ако в 
споразумението за консорциум не е 
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държава, освен ако в споразумението за 
консорциум не е предвидено друго, има 
права на достъп до резултати или 
предходни знания при същите условия, 
както когато участникът, с когото е 
свързано, се нуждае от такъв достъп за 
използване на резултатите.

предвидено друго, има права на достъп 
до резултати или предходни знания при 
справедливи и разумни условия, както 
когато участникът, с когото е свързано, 
се нуждае от такива резултати или 
предходни знания за използване на 
резултатите. Такъв достъп се изисква и 
се получава директно от участника, 
който е собственик на резултатите 
или на предходните знания.

Or. en

Обосновка

Ограничението до „държава членка или асоциирана държава” би могло да 
възпрепятства оползотворяването на резултатите и не отразява глобализираното 
естество на научноизследователските дейности. Другите предложения са 
необходими за целите на мониторинга поради разширения обхват на правата на 
достъп за свързани лица в „Хоризонт 2020” (който вече не е ограничен до случаи, 
когато свързаното лице е собственик на даден резултат).

Изменение 720
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Свързано лице със седалище в 
държава членка или в асоциирана 
държава, освен ако в споразумението за 
консорциум не е предвидено друго, има 
права на достъп до резултати или
предходни знания при същите условия, 
както когато участникът, с когото е 
свързано, се нуждае от такъв достъп за 
използване на резултатите.

3. Съгласно член 43, параграф 1, буква 
а), свързано лице със седалище в 
държава членка или в асоциирана 
държава, освен ако в споразумението за 
консорциум не е предвидено друго, има 
права на достъп до резултати и
предходни знания при справедливи и 
разумни условия, както когато 
участникът, с когото е свързано, се 
нуждае от такива резултати или 
предходни знания за използване на 
резултатите.

Or. en
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Обосновка

За създаване на по-голяма яснота „същите условия” е заменено със „справедливи и 
разумни условия”. Също така е желателно да се обозначи, че правата на достъп на 
свързаните лица трябва да бъдат поискани и получени от участника, който е 
собственик на предходните знания/резултати, така че последният да може да 
гарантира тяхната проследимост (по силата на член 43, параграф 1, буква а).

Изменение 721
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Искане за достъп съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 може да се отправи 
до една година след приключване на 
дейността. Участниците могат обаче да 
се споразумеят за различен краен срок.

4. Искане за права на достъп съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 може да се отправи 
до една година след приключване на 
дейността или след приключване на 
участието в дейността на 
изискващия участник. Участниците 
могат обаче да се споразумеят за 
различен краен срок.

Or. en

Обосновка

С това се цели да бъде отчетено специфичното положение на участниците, които 
напускат дейността преди нейното приключване.

Изменение 722
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Искане за достъп съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 може да се отправи 
до една година след приключване на 
дейността. Участниците могат обаче да 

4. Искане за права на достъп съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 може да се отправи 
до една година след приключване на 
дейността или след приключване на 
участието в дейността на 
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се споразумеят за различен краен срок. изискващия участник. Участниците 
могат обаче да се споразумеят за 
различен краен срок.

Or. en

Обосновка

За отчитане на специфичното положение на участниците, които напускат 
дейността преди нейното приключване.

Изменение 723
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46 заличава се
Права на достъп за Съюза и за 
държавите-членки
1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на 
Съюза, институциите и органите на 
Съюза се ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. 
Такива права на достъп са ограничени 
до употреба с нетърговска и 
неконкурентна цел.
Те се предоставят безвъзмездно.
2. Във връзка с изпълнението на 
дейността „Сигурни общества“ в 
рамките на конкретната цел 
„Приобщаващи, новаторски и сигурни 
общества“ институциите и органите 
на Съюза, както и националните 
органи на държавите-членки, за 
целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
техните политики или програми в 
тази област се ползват с права на 
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достъп до резултатите на участник, 
който е получил финансиране от 
Съюза. Без да се засягат разпоредбите 
на член 43, параграф 2, тези права на 
достъп включват правото да се 
разрешава на трети страни да 
използват резултатите за 
обществени поръчки при 
разработване на възможности в 
области със силно ограничен пазар и 
риск от пазарен неуспех, както и в 
области, където преобладава 
общественият интерес.
Такъв достъп се предоставя 
безвъзмездно, с изключение на 
използването за обществени поръчки, 
където достъпът се предоставя при 
разумни и справедливи условия, които 
следва да бъдат договорени. 
Финансирането, получено от Съюза 
при създаването на резултатите, 
трябва да се отчита изцяло при 
определянето на разумни и 
справедливи условия. Спрямо 
класифицираната информация се 
прилагат правилата на Комисията 
относно сигурността.

Or. en

Изменение 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. Такива 

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. Такива 
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права на достъп са ограничени до 
употреба с нетърговска и неконкурентна 
цел.

права на достъп са ограничени до 
употреба с нетърговска и неконкурентна 
цел и не включват правото на 
преотстъпване на лиценз. Съюзът 
предоставя достатъчно 
доказателства на участника 
собственик, че правата на достъп ще 
допринесат за разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Промени, предложени от координаторите от DESCA.

Изменение 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. Такива 
права на достъп са ограничени до 
употреба с нетърговска и неконкурентна 
цел.

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. 
Правата на достъп до резултати не 
се разширяват, така че да обхващат 
предходните знания на участниците 
дори когато предходните знания са 
необходими за използване на 
резултата. Такива права на достъп са 
ограничени до употреба с нетърговска и 
неконкурентна цел.

Or. en
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Изменение 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. Такива 
права на достъп са ограничени до 
употреба с нетърговска и 
неконкурентна цел.

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. 

Or. en

Изменение 727
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те се предоставят безвъзмездно. Те се предоставят при условия, които 
подлежат на договаряне.

Or. en

Обосновка

Промени, предложени от координаторите от DESCA.

Изменение 728
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във връзка с изпълнението на 
дейността „Сигурни общества“ в 
рамките на конкретната цел 
„Приобщаващи, новаторски и сигурни 
общества“ институциите и органите 
на Съюза, както и националните 
органи на държавите-членки, за 
целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
техните политики или програми в 
тази област се ползват с права на 
достъп до резултатите на участник, 
който е получил финансиране от 
Съюза. Без да се засягат разпоредбите 
на член 43, параграф 2, тези права на 
достъп включват правото да се 
разрешава на трети страни да 
използват резултатите за 
обществени поръчки при 
разработване на възможности в 
области със силно ограничен пазар и 
риск от пазарен неуспех, както и в 
области, където преобладава 
общественият интерес.

заличава се

Такъв достъп се предоставя 
безвъзмездно, с изключение на 
използването за обществени поръчки, 
където достъпът се предоставя при 
разумни и справедливи условия, които 
следва да бъдат договорени. 
Финансирането, получено от Съюза 
при създаването на резултатите, 
трябва да се отчита изцяло при 
определянето на разумни и 
справедливи условия. Спрямо 
класифицираната информация се 
прилагат правилата на Комисията 
относно сигурността.

Or. en

Обосновка

Заличаването е предложено от координаторите от DESCA, тъй като евентуалната 
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тежест на правата на достъп би обезсърчила или възпрепятствала бъдещите 
дейности по оползотворяване, а също така и защото не е поставена времева граница 
и участниците ще трябва да следят в продължение на години за евентуални 
ограничения.

Изменение 729
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във връзка с изпълнението на 
дейността „Сигурни общества“ в 
рамките на конкретната цел 
„Приобщаващи, новаторски и сигурни 
общества“ институциите и органите на 
Съюза, както и националните органи на 
държавите-членки, за целите на 
разработването, прилагането и 
наблюдението на техните политики или 
програми в тази област се ползват с 
права на достъп до резултатите на 
участник, който е получил финансиране 
от Съюза. Без да се засягат 
разпоредбите на член 43, параграф 2, 
тези права на достъп включват правото 
да се разрешава на трети страни да 
използват резултатите за обществени 
поръчки при разработване на 
възможности в области със силно 
ограничен пазар и риск от пазарен 
неуспех, както и в области, където 
преобладава общественият интерес.

2. Във връзка с изпълнението на 
дейността „Сигурни общества“ в 
рамките на конкретната цел 
„Приобщаващи, новаторски и сигурни 
общества“ и дейността 
„Здравеопазване, демографски 
промени и благосъстояние” в стълб 
„Обществени предизвикателства“
институциите и органите на Съюза, 
както и националните органи на 
държавите-членки, за целите на 
разработването, прилагането и 
наблюдението на техните политики или 
програми в тази област се ползват с 
права на достъп до резултатите на 
участник, който е получил финансиране 
от Съюза. Без да се засягат 
разпоредбите на член 43, параграф 2, 
тези права на достъп включват правото 
да се разрешава на трети страни да 
използват резултатите за обществени 
поръчки при разработване на 
възможности в области със силно 
ограничен пазар и риск от пазарен 
неуспех, както и в области, където 
преобладава общественият интерес.

Or. en

Обосновка

Поради особено важни причини от обществен интерес ЕС следва да има достъп до 
резултатите от финансираните от него научни изследвания в дейности, свързани с 
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обществените предизвикателства.

Изменение 730
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във връзка с изпълнението на 
дейността „Сигурни общества“ в 
рамките на конкретната цел 
„Приобщаващи, новаторски и сигурни 
общества“ институциите и органите на 
Съюза, както и националните органи на 
държавите-членки, за целите на 
разработването, прилагането и 
наблюдението на техните политики или 
програми в тази област се ползват с 
права на достъп до резултатите на 
участник, който е получил финансиране 
от Съюза. Без да се засягат 
разпоредбите на член 43, параграф 2, 
тези права на достъп включват правото 
да се разрешава на трети страни да 
използват резултатите за обществени 
поръчки при разработване на 
възможности в области със силно 
ограничен пазар и риск от пазарен 
неуспех, както и в области, където 
преобладава общественият интерес.

2. Във връзка с дейностите в 
конкретните цели в стълб 
„Обществени предизвикателства“ 
институциите и органите на Съюза, 
както и националните органи на 
държавите-членки, за целите на 
разработването, прилагането и 
наблюдението на техните политики или 
програми в тази област се ползват с 
права на достъп до резултатите на 
участник, който е получил финансиране 
от Съюза. Без да се засягат 
разпоредбите на член 43, параграф 2, 
тези права на достъп включват правото 
да се разрешава на трети страни да 
използват резултатите за обществени 
поръчки при разработване на 
възможности в области с риск от 
пазарен неуспех или в области, където 
преобладава общественият интерес.

Or. en

Изменение 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във връзка с изпълнението на 
дейността „Сигурни общества“ в 
рамките на конкретната цел 
„Приобщаващи, новаторски и сигурни 
общества“ институциите и органите на 
Съюза, както и националните органи на 
държавите членки, за целите на 
разработването, прилагането и 
наблюдението на техните политики или 
програми в тази област се ползват с 
права на достъп до резултатите на 
участник, който е получил финансиране 
от Съюза. Без да се засягат 
разпоредбите на член 43, параграф 2, 
тези права на достъп включват правото 
да се разрешава на трети страни да 
използват резултатите за обществени 
поръчки при разработване на 
възможности в области със силно 
ограничен пазар и риск от пазарен 
неуспех, както и в области, където 
преобладава общественият интерес.

2. Във връзка с изпълнението на 
дейността „Сигурни общества“ в 
рамките на конкретната цел 
„Приобщаващи, новаторски и сигурни 
общества“ институциите и органите на 
Съюза, както и националните и 
регионалните органи на държавите 
членки, за целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на техните 
политики или програми в тази област се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
получил финансиране от Съюза. Без да 
се засягат разпоредбите на член 43, 
параграф 2, тези права на достъп
включват правото да се разрешава на 
трети страни да използват резултатите 
за обществени поръчки при 
разработване на възможности в области 
със силно ограничен пазар и риск от 
пазарен неуспех, както и в области, 
където преобладава общественият 
интерес.

Or. en

Изменение 732
Christian Ehler

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1 – раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ заличава се
Специални разпоредби
1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно промените в 
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състава на консорциума, 
класифицираната информация, 
използването, разпространението, 
прехвърлянето и лицензирането на 
резултатите.
2. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова 
изследователска инфраструктура в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби 
относно потребителите на 
инфраструктурата.
3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ в споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на 
достъп, преносимост и 
разпространение, свързани с 
участниците, изследователите и 
която и да е заинтересована от 
дейността страна.
4. При дейности, свързани с 
обучението и мобилността на 
изследователите, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно задълженията, 
отнасящи се за изследователите, 
които се възползват от дейността, 
собствеността, правата на достъп и 
преносимостта на резултати.
5. При координационни и 
спомагателни дейности в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.
6. При инструменти и субсидии, 
предназначени за МСП, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
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частност, относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.
7. При Общностите за знания и 
иновации към EIT в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства могат да се формулират 
специални разпоредби, в частност, 
относно собствеността, правата на 
достъп, използването и 
разпространението на резултати.

Or. en

Изменение 733
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47 заличава се
Специални разпоредби
1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно промените в 
състава на консорциума, 
класифицираната информация, 
използването, разпространението, 
прехвърлянето и лицензирането на 
резултатите.
2. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова 
изследователска инфраструктура в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби 
относно потребителите на 
инфраструктурата.
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3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ в споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на 
достъп, преносимост и 
разпространение, свързани с 
участниците, изследователите и 
която и да е заинтересована от 
дейността страна.
4. При дейности, свързани с 
обучението и мобилността на 
изследователите, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно задълженията, 
отнасящи се за изследователите, 
които се възползват от дейността, 
собствеността, правата на достъп и 
преносимостта на резултати.
5. При координационни и 
спомагателни дейности в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.
6. При инструменти и субсидии, 
предназначени за МСП, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.
7. При Общностите за знания и 
иновации към EIT в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства могат да се формулират 
специални разпоредби, в частност, 
относно собствеността, правата на 
достъп, използването и 
разпространението на резултати.

Or. en
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Изменение 734
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специални разпоредби Специални разпоредби за конкретни 
дейности

Or. en

Изменение 735
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно промените в състава 
на консорциума, класифицираната 
информация, използването,
разпространението, прехвърлянето и 
лицензирането на резултатите.

1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, и на 
дейности, обосновани по съображения 
за общественото здравеопазване, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно промените в състава 
на консорциума, класифицираната 
информация, използването, 
разпространението, прехвърлянето и 
лицензирането на резултатите.

Or. es

Обосновка

Отчитането на общественото здравеопазване се включва като основание за 
определяне на специфични разпоредби в споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства относно разпространение, класифицирана информация и др.
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Изменение 736
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно промените в състава 
на консорциума, класифицираната 
информация, използването, 
разпространението, прехвърлянето и 
лицензирането на резултатите.

1. При изпълнение на дейности, 
свързани със стълб „Обществени 
предизвикателства”, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби, в частност относно 
промените в състава на консорциума, 
класифицираната информация, 
използването, разпространението, 
прехвърлянето и лицензирането на 
резултатите.

Or. en

Изменение 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова изследователска 
инфраструктура в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно потребителите на 
инфраструктурата.

2. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова изследователска 
инфраструктура или институти, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби 
относно ползването на 
инфраструктурата или института.

Or. de

Обосновка

Тази специална разпоредба трябва да се прилага и за новосъздадените институти в 
рамките на конкурс по линия на „Хоризонт 2020”.
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Изменение 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова изследователска 
инфраструктура в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно потребителите на 
инфраструктурата.

2. При дейности в подкрепа на 
функционирането на съществуваща 
или нова изследователска 
инфраструктура в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно достъпа на
потребителите на инфраструктурата.

Or. en

Обосновка

За да бъдат частично покрити оперативните разходи на европейската 
научноизследователска инфраструктура от такси на ползвателите, в различните 
стълбове на „Хоризонт 2020” следва да бъде предвидено финансиране за даване на 
възможност на изследователите за получаване на достъп до инфраструктурата.

Изменение 739
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ в споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на достъп, 
преносимост и разпространение, 
свързани с участниците, 
изследователите и която и да е 
заинтересована от дейността страна.

3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ или дейности, свързани с 
обществените предизвикателства, 
като част от раздела 
„здравеопазване, демографски промени 
и благосъстояние” от стълб 
„Обществени предизвикателство”, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
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частност, относно правата на достъп, 
преносимост и разпространение, 
свързани с участниците, 
изследователите и която и да е 
заинтересована от дейността страна.

Or. es

Обосновка

Включват се дейности, свързани със здравеопазването, демографските промени и 
благосъстоянието; споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за такива 
дейности могат да съдържат специални разпоредби относно разпространението, 
класифицирана информация и др.

Изменение 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на достъп, 
преносимост и разпространение, 
свързани с участниците, 
изследователите и която и да е 
заинтересована от дейността страна.

3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ или научни изследвания, 
свързани с обществени 
предизвикателства, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
се формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на достъп, 
преносимост и разпространение, 
свързани с участниците, 
изследователите и която и да е 
заинтересована от дейността страна.

Or. en

Изменение 741
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на достъп, 
преносимост и разпространение, 
свързани с участниците, 
изследователите и която и да е 
заинтересована от дейността страна.

3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ или научни изследвания, които 
са част от стълб „Обществени 
предизвикателства”, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби, в частност, относно правата 
на достъп, преносимост и 
разпространение, свързани с 
участниците, изследователите и която и 
да е заинтересована от дейността 
страна.

Or. en

Изменение 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При иновационна дейност, която е 
от голямо значение за нуждите на 
развиващите се страни, включително 
в сферата на здравеопазването в 
световен мащаб, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
Комисията включва условия с цел 
подобряване на достъпа и 
достъпността на биомедицински 
продукти в развиващите се страни с 
помощта на „условия за издаване на 
лицензи за хуманитарна употреба”.

Or. en

Изменение 743
Marisa Matias
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. При научни изследвания с 
преобладаващ обществен интерес 
(като например научни изследвания, 
които могат да доведат до па-
нататъшното разработване на 
животоспасяващи лекарства, ваксини 
или методи за медицинска 
диагностика) предоставянето на 
лицензи за всеобщ достъп (определено 
в член 40, параграф 1) гарантира 
наличността на достъпно лечение за 
всички граждани на Съюза, както и за 
пациенти в държави с ниски и средни 
доходи.

Or. en

Изменение 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 47 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47а
Публично-частни партньорства 

1. В съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 
2020“] „Хоризонт 2020“ може да се 
прилага посредством публично-
частни партньорства, при условие че 
всички засегнати партньори се 
ангажират да оказват подкрепа за 
развитието и прилагането на 
„Хоризонт 2020“.
2. Публично-частните партньорства 
се идентифицират и осъществяват 
по открит и прозрачен начин, въз 
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основа на оценката на независими 
експерти в съответствие с член 37 
от настоящия регламент.
Настоящата оценка се основава на 
следните критерии:
а) добавена стойност на действието 
на съюзно равнище и добавена 
стойност на инструмента на 
публично-частното партньорство;
б) мащаб на въздействието върху 
конкурентоспособността, 
устойчивия растеж и върху социално-
икономически проблеми чрез 
определяне на ясни и измерими 
обществени цели и цели по 
отношение на 
конкурентоспособността, 
включително създаването на работни 
места и образователни/обучителни 
цели, както и чрез отчетност 
относно постигането на тези цели;
3. Комисията може да повери 
задачата по изпълнение на бюджета 
на публично-частните партньорства, 
при условие че в договорно 
споразумение са изпълнени и 
определени следните критерии:
а) дългосрочен ангажимент, 
включително балансиран принос, на 
всички партньори въз основа на обща 
визия и ясно определени цели;
б) размер на необходимите ресурси и 
способност за привличане на 
допълнителни инвестиции в научни 
изследвания и иновации;
в) ясно определяне на ролята на 
партньорите и договорени основни 
показатели за изпълнението през 
избрания период.
г) взаимно допълване с други части на 
„Хоризонт 2020“ и привеждане в 
съответствие със стратегическата 
програма за научни изследвания и 
иновации на Съюза;
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д) участие в партньорството на 
всички заинтересовани партньори по 
цялата верига на създаване на 
добавена стойност, включително на 
крайните потребители, малките и 
средните предприятия и 
научноизследователските 
институти.
4. Правилата за участие и 
разпространение и процедурите за 
оценка и подбор на предложения, 
включващи публично-частни 
партньорства, създадени или 
финансирани по „Хоризонт 2020“, са 
изцяло в съответствие с Регламент 
(ЕС) № ХХ/ХХ [Финансов регламент].
5. Участието на Съюза в тези 
партньорства може да приеме някоя 
от следните форми:
а) финансови вноски от Съюза за 
съвместно осъществени проекти, 
създадени въз основа на член 187 от 
ДФЕС по Седмата рамкова програма, 
при условие че се изменят основните 
актове за тях, като изцяло се вземат 
под внимание резултатите от 
анализа на разходите и ползите, 
който трябва да бъде извършен при 
предвидената оценка на 
въздействието на този инструмент, 
както и при условие че се изпълнят 
критериите, посочени в параграф 2 
от настоящия член; за нови 
публично-частни партньорства, 
създадени въз основа на член 187 от 
ДФЕС; и за други финансиращи 
органи, посочени в член [55, 
параграф 1, буква б), подточка v) или 
vii)] от Регламент (ЕС) № XX/ХХ 
[Финансов регламент]. Тази форма на 
партньорства може да бъде 
осъществена само когато е оправдана 
от обхвата на преследваните цели и 
от мащаба на необходимите ресурси 
и когато другите форми на 
партньорство няма да изпълнят 
целите или няма да генерират 



AM\907844BG.doc 107/142 PE492.788v01-00

BG

необходимия ливъридж.
б) сключване на договорно 
споразумение между партньорите, 
посочени в параграф 1, в което се 
уточняват целите на 
партньорството, съответните 
ангажименти на партньорите, 
основните показатели за тяхното 
изпълнение и изискваните резултати, 
включително конкретните 
научноизследователски и 
иновационни дейности, за които е 
необходима подкрепа по линия на 
„Хоризонт 2020“.

Or. de

Обосновка

Публично-частните партньорства следва да се създават, само когато ПЧП като 
инструмент има добавена стойност (например по отношение на участието на 
промишлеността, привличането на частни средства или подобряването на 
конкурентоспособността по цялата верига на създаване на добавена стойност), в 
сравнение с други възможни инструменти. По този начин се отчита специфичното 
естество на този вид финансиране на научноизследователска дейност, без да се 
оставя възможност за отклонение от правилата за участие. Това съответства на 
основното изискване за опростяване.

Изменение 745
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 47 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47 а
При дейности от значение за 
общественото здравеопазване в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се формулират 
специални разпоредби относно 
достъпността на резултатите от 
научни изследвания за всички чрез 
отговорни в социално отношение 
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стратегии за трансфер на 
технологии.

Or. de

Обосновка

Резултатите от публичните научни изследвания следва да бъдат достъпни за всички. 
Поради това в контекста на изследванията в ЕС следва да бъдат отчитани ползите 
за обществото наред с научните отлични постижения. Това включва всеобщ достъп 
до животоспасяващи лекарства.

Изменение 746
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48 заличава се
Награди
Присъждането на награда се обуславя 
от поемането на задължения за 
подходяща обществена разгласа. 
Работната програма или работният 
план може да съдържа специални 
задължения относно използването и 
разпространението на резултати.

Or. en

Изменение 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В условията, уреждащи 
присъждането на награда, се 
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формулират специални разпоредби 
относно собствеността, правата на 
достъп, оползотворяването и 
разпространението, включително 
лицензирането, за да се гарантира 
максимално оползотворяване на 
резултатите и достъпен и широк 
достъп до тези резултати.

Or. en

Изменение 748
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В условията, уреждащи 
присъждането на награда, се 
формулират специални разпоредби по-
конкретно относно собствеността, 
правата на достъп, 
оползотворяването и 
разпространението, включително 
лицензирането, за да се гарантира 
максимално оползотворяване на 
резултатите и достъпен и широк 
достъп до тези резултати.

Or. en

Изменение 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи са собственици 
на генерираните резултати и данни и 
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предоставят на трети страни 
неизключителни лицензи да 
използват резултатите при 
справедливи и разумни условия.

Or. en

Изменение 750
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществени поръчки, обществени 
поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 
решения

Обществени поръчки в предпазарен 
стадий и обществени поръчки за 
новаторски решения

Or. en

Обосновка

Член 35 предвижда, че финансирането от страна на ЕС може да се извършва под 
формата на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий или за 
новаторски решения и че за обществените поръчки не е необходим режим, уреждащ 
интелектуалната собственост, различен от обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за новаторски решения.

Изменение 751
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се
Обществени поръчки за продукти в 
пазарен или предпазарен стадий и за 
новаторски решения
1. Освен ако в поканата за участие в 
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търг не е посочено друго, 
резултатите, получени при 
обществена поръчка, възложена от 
Комисията, са собственост на Съюза.
2. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство. Изпълнителят, който 
създава резултати при обществена 
поръчка за продукти в предпазарен 
стадий, притежава най-малкото 
свързаните с тях права върху 
интелектуалната собственост. 
Възлагащите органи се ползват най-
малкото с права на безвъзмезден 
достъп до резултатите за тяхна 
лична употреба, както и с правото да 
предоставят или да изискват от 
участващите изпълнители да 
предоставят на трети страни 
неизключителни лицензи да 
използват резултатите при 
справедливи и разумни условия, без 
право на преотстъпване на лиценза. 
Ако изпълнителят не успее да 
постигне търговска реализация на 
резултатите в рамките на определен 
период след възлагането на 
обществената поръчка за продукти в 
предпазарен стадий, както е посочено 
в договора, той прехвърля на 
възлагащите органи собствеността 
върху резултатите.
3. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за новаторски 
решения могат да се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство.
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Or. en

Изменение 752
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се
Обществени поръчки за продукти в 
пазарен или предпазарен стадий и за 
новаторски решения
1. Освен ако в поканата за участие в 
търг не е посочено друго, 
резултатите, получени при 
обществена поръчка, възложена от 
Комисията, са собственост на Съюза.
2. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство. Изпълнителят, който 
създава резултати при обществена 
поръчка за продукти в предпазарен 
стадий, притежава най-малкото 
свързаните с тях права върху 
интелектуалната собственост. 
Възлагащите органи се ползват най-
малкото с права на безвъзмезден 
достъп до резултатите за тяхна 
лична употреба, както и с правото да 
предоставят или да изискват от 
участващите изпълнители да 
предоставят на трети страни 
неизключителни лицензи да 
използват резултатите при 
справедливи и разумни условия, без 
право на преотстъпване на лиценза. 
Ако изпълнителят не успее да 
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постигне търговска реализация на 
резултатите в рамките на определен 
период след възлагането на 
обществената поръчка за продукти в 
предпазарен стадий, както е посочено 
в договора, той прехвърля на 
възлагащите органи собствеността 
върху резултатите.
3. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за новаторски 
решения могат да се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство.

Or. en

Изменение 753
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако в поканата за участие в 
търг не е посочено друго, 
резултатите, получени при 
обществена поръчка, възложена от 
Комисията, са собственост на Съюза.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 35 предвижда, че финансирането от страна на ЕС може да се извършва под 
формата на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий или за 
новаторски решения и че за обществените поръчки не е необходим режим, уреждащ 
интелектуалната собственост, различен от обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за новаторски решения.
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Изменение 754
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Изобретателят остава 
собственик на резултатите, а 
правата на ползвател и правата за 
оползотворяване се предоставят на 
възлагащите органи за собствено 
ползване.

Or. en

Обосновка

Собствеността на изобретателя върху интелектуалната собственост е широко 
разпространена практика при обществените поръчки и трябва да продължи да се 
прилага като правило независимо от равнището на финансиране на инструмента 
(безвъзмездни средства, обществени поръчки, обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за новаторски решения. Собствеността от страна на ЕС 
трябва да бъде сведена до минимум и в случаите, когато изобретателят не е в 
състояние да оползотвори резултатите.

Изменение 755
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Обаче оползотворяването на 
резултатите от трета страна, 
предвидено в правилата за участие и 
разпространение, се ограничава до 
задоволяването на нуждите на Съюза 
или на възлагащата държава членка 
(възлагащите държави членки), с 
изключване на каквото и да било 
използване от трети страни за 
търговски цели. Собственикът може 
да откаже да предостави тези права 
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на трета страна в случай на 
накърняване на собствения законен 
интерес.

Or. en

Обосновка

Ограничаването на ползването на резултатите следва да отчита потребностите на 
Съюза, като същевременно защитава законните интереси на собственика.

Изменение 756
Christian Ehler

Предложение за регламент
Дял ІII a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял ІIIа
Специални разпоредби

Or. en

Изменение 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49а
Обществени поръчки, обществени 

поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 

решения
Обществени поръчки, обществени 
поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 
решения
1. Всяка обществена поръчка, 
възложена от Комисията съвместно 
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с държавите членки, се подчинява на 
правилата за обществените поръчки, 
както са определени в Регламент (ЕС) 
№ XX/ХХ [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/XX [делегиран 
регламент].
2. Финансирането от Съюза може да 
се извършва под формата на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за 
новаторски решения от Комисията 
съвместно с възлагащи органи от 
държавите членки и асоциираните 
държави.
Процедурите за възлагане на 
обществени поръчки:
а) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, 
както и с правилата за 
конкуренцията и, когато е 
приложимо, с Директиви № 
2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО;
б) могат да предвидят специфични 
условия, като например място на 
изпълнение на възложените 
дейности, като при обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий то се ограничава до 
територията на държавите-членки и 
на асоциираните държави по 
„Хоризонт 2020“, когато това е 
надлежно обосновано от целите на 
съответната дейност;
в) могат да разрешат сключването на 
няколко договора в рамките на една 
процедура (възлагане на няколко 
доставчици);
г) предвиждат възлагане на 
поръчките на участника или 
участниците в тръжната процедура, 
която е най-изгодна в икономическо 
отношение. Икономически най-
изгодната оферта от гледна точка на 
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възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват 
освен цената или разходите и други 
критерии, свързани с предмета на 
въпросната обществена поръчка, 
като: качество, включително 
техническа стойност, естетически и 
функционални характеристики, 
достъпност, дизайн за всички 
ползватели, екологични 
характеристики и новаторско 
естество, , включително наред с 
другото допълнителни новаторски 
решения, които допълват 
минималните изисквания, определени 
в обявлението за поръчка, 
описателния документ или поканата 
за потвърждаване на интерес;
3. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство. Изпълнителят, който 
създава резултати при обществена 
поръчка за продукти в предпазарен 
стадий, притежава най-малкото 
свързаните с тях права върху 
интелектуалната собственост. 
Възлагащите органи се ползват най-
малкото с права на безвъзмезден 
достъп до резултатите за тяхна 
лична употреба, както и с правото да 
предоставят или да изискват от 
участващите изпълнители да 
предоставят на трети страни 
неизключителни лицензи да 
използват резултатите при 
справедливи и разумни условия, без 
право на преотстъпване на лиценза. 
Ако изпълнителят не успее да 
постигне търговска реализация на 



PE492.788v01-00 118/142 AM\907844BG.doc

BG

резултатите в рамките на определен 
период след възлагането на 
обществената поръчка за продукти в 
предпазарен стадий, както е посочено 
в договора, той прехвърля на 
възлагащите органи собствеността 
върху резултатите.
4. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за новаторски 
решения могат да се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство.

Or. en

Изменение 758
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49а
Награди

1. Финансирането от Съюза може да 
се извършва под формата на награди, 
както е определено в [дял VII] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент]. Използването на награди 
се насърчава, но не като заместител 
на надлежно структурирано 
финансиране.
2. Правилата на конкурса се уреждат 
в работната програма.
3. Правилата на конкурса най-малко 
определят условията за участие, 
критериите за присъждане на 
наградата, включително крайният 
срок за представяне на предложения и 
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крайният срок за присъждане, сумата 
на наградата и договореностите за 
плащане.
Наградите не могат да се присъждат 
пряко без конкурс и се публикуват 
всяка година.
4. Представените за участие в 
конкурса проекти се оценяват от 
комисия от експерти на основата на 
публикуваните правила на конкурса.
След това наградите се присъждат 
от отговорния разпоредител с 
бюджетни кредити въз основа на 
оценката на групата експерти, които 
имат свободата да решат дали да 
препоръчат присъждането на награди 
или не в зависимост от направената 
от тях оценка на качеството на 
участващите проекти.
5. Размерът на наградата не е свързан 
с разходите, направени от 
получателя.
6. Когато изпълнението на дадено 
действие или работна програма 
изисква присъждането на награди на 
трети страни от бенефициер на 
безвъзмездни средства на Съюза, 
бенефициерът може да присъжда 
такива награди, при условие че 
минималното съдържание на 
правилата на конкурса е строго 
определено в решението за отпускане 
на безвъзмездни средства или в 
споразумението между бенефициера и 
Комисията, без възможност за 
действия по собствена преценка.
7. По отношение на 
разпространението на резултати се 
прилага дял III от настоящия 
регламент. Всякакви допълнителни 
задължения за разпространяване и 
използване на резултати се уреждат 
в правилата на конкурса.
8. Когато в рамките на определения в 
правилата на конкурса срок не бъде 
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присъдена награда, заделените за 
конкурса финансови средства се 
пренасочват в рамките на същата 
цел в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ [„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Текстът е преместен тук от член 34 и член 48. Параграфи 3—6 съдържат настоящия 
текст от проекта за Финансов регламент, който все още е предмет на тристранни 
преговори, и е възможно те да отпаднат с приемането на проекта за регламент. 
Параграф 7 добавя разпоредби от съществено значение за правата върху 
интелектуалната собственост и разпространението на резултати. Параграф 8 
гарантира, че отпуснатите за „Хоризонт 2020“ финансови средства остават в 
рамките на бюджета за научни изследвания, развитие и иновации, в случай че новият 
инструмент за стимулиране чрез награди не постигне желания ефект.

Изменение 759
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49б
Обществени поръчки, обществени 

поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 

решения
1. Всяка обществена поръчка, 
възложена от Комисията съвместно 
с държавите членки, се подчинява на 
правилата за обществените поръчки, 
както са определени в Регламент (ЕС) 
№ XX/ХХ [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/XX [делегиран 
регламент].
Финансирането от Съюза може да се 
извършва под формата на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за 
новаторски решения от Комисията 
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съвместно с възлагащи органи от 
държавите членки и асоциираните 
държави или от агенции на Съюза
съвместно с възлагащи органи от 
държавите членки и асоциираните 
държави.
Процедурите за възлагане на 
обществени поръчки:
а) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, 
както и с правилата за 
конкуренцията и, когато е 
приложимо, с Директиви № 
2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО;
б) могат да предвидят специфични 
условия, като например място на 
изпълнение на възложените 
дейности, като при обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий то се ограничава до 
територията на държавите-членки и 
на асоциираните държави по 
„Хоризонт 2020“, когато това е 
надлежно обосновано от целите на 
съответната дейност;
в) могат да разрешат сключването на 
няколко договора в рамките на една 
процедура (възлагане на няколко 
доставчици);
г) предвиждат възлагане на 
поръчките на участника или 
участниците в тръжната процедура, 
предлагащи най-добро съотношение 
между качество и цена.
3. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство. Изпълнителят, който 
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създава резултати при обществена 
поръчка за продукти в предпазарен 
стадий, притежава най-малкото 
свързаните с тях права върху 
интелектуалната собственост. 
Възлагащите органи се ползват най-
малкото с права на безвъзмезден 
достъп до резултатите за тяхна 
лична употреба, както и с правото да 
предоставят или да изискват от 
участващите изпълнители да 
предоставят на трети страни 
неизключителни лицензи да 
използват резултатите при 
справедливи и разумни условия, без 
право на преотстъпване на лиценза. 
Ако изпълнителят не успее да 
постигне търговска реализация на 
резултатите в рамките на определен 
период след възлагането на 
обществената поръчка за продукти в 
предпазарен стадий, както е посочено 
в договора, той прехвърля на 
възлагащите органи собствеността 
върху резултатите.
4. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за новаторски 
решения могат да се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство.

Or. en

Изменение 760
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49в
Финансови инструменти

1. Финансовите инструменти могат 
да приемат всяка от формите, 
посочени в [дял VIII] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент], и се прилагат в 
съответствие с него, като могат да 
бъдат съчетани взаимно или с други 
безвъзмездни средства, финансирани 
от бюджета на Съюза, включително 
в рамките на „Хоризонт 2020“.
2. В съответствие с член [54] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент] Комисията може да 
делегира задачи по изпълнението и 
управлението на финансовите 
инструменти на ЕИБ, ЕИФ и други 
финансови институции.
3. В съответствие с член [18, 
параграф 2] от Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [Финансов регламент], 
приходите и възстановяванията, 
получени от даден финансов 
инструмент, който е създаден по 
силата на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], следва да бъдат 
приписани на този финансов 
инструмент.
4. Приходите и възстановяванията, 
получени от Инструмента за 
финансиране с поделяне на риска, 
създаден с Решение № 1982/2006/ЕО и 
в ранната фаза на Средството за 
висок растеж и иновации на МСП 
(СРИ1), създадено с Решение 
№ 1639/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, следва да 
бъдат включени към следващите 
финансови инструменти по силата 
на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“].
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5. Комисията гарантира, че всички 
видове финансови посредници, 
включително националните и 
регионалните публични банки и 
регионалните инвестиционни банки, 
са адекватно включени в 
осъществяването на финансовите 
инструменти.

Or. en

Изменение 761
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49г
Публично-частни партньорства

1. В съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 
2020“] „Хоризонт 2020“ може да се 
прилага посредством публично-
частни партньорства, при условие че 
всички засегнати партньори се 
ангажират да оказват подкрепа за 
развитието и прилагането на 
„Хоризонт 2020“.
2. Публично-частните партньорства 
се идентифицират по открит и 
прозрачен начин, въз основа на 
оценката на независими експерти в 
съответствие с член 37 от 
настоящия регламент. Настоящата 
оценка се основава на един от 
следните критерии:
а) добавена стойност на действието 
на съюзно равнище и добавена 
стойност на инструмента на 
публично-частното партньорство;
б) мащаб на въздействието върху 
промишлената 
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конкурентоспособност, устойчивия 
растеж и върху социално-
икономически проблеми;
3. Комисията може да повери 
задачата по изпълнение на бюджета 
на публично-частните партньорства, 
при условие че в договорно 
споразумение са изпълнени и 
определени следните критерии:
а) дългосрочен ангажимент на всички 
партньори въз основа на обща визия и 
ясно определени цели;
б) размер на необходимите ресурси и 
способност за привличане на 
допълнителни инвестиции в научни 
изследвания и иновации;
в) ясно определяне на ролята на всеки 
партньор и договорени основни 
показатели за изпълнението през 
избрания период.
4. Правилата за участие и 
разпространение на резултати на 
публично-частните партньорства, 
изготвени и финансирани по 
„Хоризонт 2020“, са изцяло в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
ХХ/ХХ [Финансов регламент], както и 
с правилата, определени в настоящия 
регламент, освен когато не го налагат 
специфичните им нужди.
Правилата на публично-частните 
партньорства могат да се 
отклоняват от Правилника за 
длъжностните лица на Съюза, 
доколкото актовете за създаване на 
тези органи съгласно член 1а, 
параграф 2 от Правилника за 
длъжностните лица не предвиждат 
прилагане на Правилника за 
длъжностните лица.
5. Отклоненията от правилата, 
посочени в параграф 2 и конкретните 
причини за такива отклонения се 
съобщават на Европейския 
парламент и на Съвета в работен 



PE492.788v01-00 126/142 AM\907844BG.doc

BG

документ ежегодно. В работния 
документ също се описва напредъкът 
по изпълнението на 
предназначението, с което са 
създадени отделните субекти, ролята 
на гореспоменатите отклонения за 
постигането на този напредък.
6. Участието на Съюза в тези 
партньорства може да приеме някоя 
от следните форми:
а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени 
въз основа на член 187 от ДФЕС по 
Седмата рамкова програма, при 
условие че се изменят основните 
актове за тях; за нови публично-
частни партньорства, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за 
други финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), 
подточка v) или vii)] от 
Регламент (ЕС) № XX/ХХ [Финансов 
регламент]. Тази форма на 
партньорства се осъществява само 
когато е оправдана от обхвата на 
преследваните цели и от мащаба на 
необходимите ресурси;
б) сключване на договорно 
споразумение между партньорите, 
посочени в параграф 1, в което се 
уточняват целите на 
партньорството, съответните 
ангажименти на партньорите, 
основните показатели за тяхното 
изпълнение и изискваните резултати, 
включително конкретните 
научноизследователски и 
иновационни дейности, за които е 
необходима подкрепа по линия на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en
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Изменение 762
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49д
Публично-частни партньорства

1. Правилата, определени в 
настоящия регламент, се прилагат и 
за партньорствата в рамките на 
публичния сектор, както е посочено в 
член [20] от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ 
[„Хоризонт 2020“].
2. Партньорствата в рамките на 
публичния сектор, финансирани чрез 
инструмента ERA-NET, могат да 
получат право на съфинансиране по 
„Хоризонт 2020“, при условие че са 
изпълнени следните условия:
а) постигането от участниците на 
значително равнище на финансови 
ангажименти по съвместните 
покани и действия;
б) хармонизирани правила и условия за 
изпълнение на съвместните покани и 
действия;
Партньорствата в рамките на 
публичния сектор могат да бъдат 
подпомагани в рамките на 
посочените в член 5, параграф 2 
приоритети или между тях, по-
специално чрез:
3. Инициативите за съвместно 
планиране, в съответствие с член 185 
от ДФЕС, могат да получат право на 
съфинансиране по „Хоризонт 2020“, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:
а) съществуваща потребност за 
специална структура за изпълнение, 
въз основа на член 185 от ДФЕС;
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б) висока степен на ангажираност от 
страна на участващите държави с 
цел интеграция на научно, 
управленско и финансово равнище;
в) добавена стойност на действието 
на равнище на Съюза;
г) критична маса по отношение на 
размера и броя на участващите 
програми, сходството в обхванатите 
от тях дейности и техният дял в 
съответните научни изследвания;
4. Комисията може да повери 
задачата по изпълнение на бюджета 
на инициатива за съвместно 
планиране, при условие че в 
споразумение са изпълнени и 
определени следните критерии:
а) ясно определяне на преследваната 
цел и на нейното значение за целите 
на „Хоризонт 2020“ и по-общите цели 
на политиките на Съюза;
б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални 
инвестиции за транснационални 
научни изследвания и иновации;

Or. en

Изменение 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 49 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49е
Инструмент за МСП

1. Единствено МСП могат да 
кандидатстват по покани за 
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представяне на предложения, 
издадени съгласно специализирания 
инструмент за МСП, както е 
посочено в член [18] от Регламент 
(ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 2020“]. Те 
се насърчават да участват съвместно 
с други дружества, 
научноизследователски организации и 
университети.
Веднага щом дадено дружество бъде 
утвърдено като попадащо в 
определението за МСП, този правен 
статут се счита, че преобладава за 
цялото времетраене на проекта, дори 
когато дружеството на един по-късен 
етап поради своя растеж започне да 
надвишава пределните стойности, 
предвидени в определението за МСП.
2. Поканите за представяне на 
предложения по инструментите за 
МСП са отворени покани, които са 
възприели в най-голяма възможна 
степен подхода „отдолу нагоре“ към 
темата. Може да се прилага 
опростената двустепенна процедура 
за оценка, ако така е установено в 
работната програма, при условие че 
няма удължаване на цялостния 
период за оценка.
3. В съответствие с член 17а времето 
до подписване на договор съгласно 
инструмента за МСП не може да 
надхвърля шест месеца.
3. В съответствие с настоящия 
регламент споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
сключен по силата на инструмента 
за МСП, може да определи специални 
разпоредби, по-специално по 
отношение на договаряне с 
подизпълнители, собственост, права 
на достъп, използване и 
разпространение на резултати.
4. Когато е необходимо 
преразглеждане на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
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сключено съгласно инструмента за 
МСП по време на изпълнението на 
действие, по-специално по отношение 
на промени в състава на консорциума, 
се прилага опростена процедура по 
преразглеждане.
5. Комисията гарантира достатъчно 
взаимно допълване между 
инструмента за МСП по „Хоризонт 
2020“ и финансовите инструменти по 
„Хоризонт 2020“ и COSME, както и 
схеми и инструменти, установени 
съвместно с държавите членки, като 
например съвместната програма 
„Eurostars“.

Or. en

Изменение 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 49 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49ж
Ускорени иновации

1. Всяко юридическо лице, което има 
разрешение за участие в дейности, 
обхванати от част II („Водещи 
позиции в промишлеността“) и част 
III „Обществени предизвикателства“ 
от специфичната програма 
(Регламент (ЕС) № ХХ/2012), 
разполага с правото да представя за 
разглеждане предложения по линия 
на инструмента за ускорени 
иновации.
По част II („Водещи позиции в 
промишлеността“) могат да бъдат 
представяни предложения във всяка 
област на технологиите, посочена в 
специфичната цел „Водещи позиции 
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при базовите и промишлените 
технологии“ в [специфичната 
програма ], без ограничения по 
отношение на 
научноизследователските теми.
По част III „Обществени 
предизвикателства“ могат да бъдат 
представяни предложения по 
отношение на всяко обществено 
предизвикателство, без ограничения 
по отношение на темите.
2. Предложения могат да бъдат 
представяни по всяко време. 
Комисията открива срок за оценка 
два пъти годишно, за определен 
период от време. Времето между 
началото на периода за оценка и 
присъждането на безвъзмездна сума 
не надвишава шест месеца.
3. На първо място, предложенията 
следва да бъдат класирани в 
съответствие с критериите за 
присъждане „въздействие” и 
„качество и ефикасност на 
изпълнението”. На второ място, най-
важният критерий „отлични 
резултати” определя окончателното 
класиране, което води до решението 
за отпускане на безвъзмездната сума.
4. Тъй като става въпрос за ускорена 
процедура, във всяка дейност 
участват не повече от пет 
юридически лица.
3. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, се определят в 
съответствие с член 22, параграф 3а 
(нов).

Or. en

Обосновка

Като се отчита надлежно желаният преход на програмата към новаторска дейност, 
е необходимо „Хоризонт 2020“ да предостави поне един инструмент, който позволява 
систематично оценяването и финансирането на новаторски идеи във всеки един 
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момент, като се прилага бърза, стандартизирана и надеждна процедура. 
Инструментът за открити конкурсни процедури в съответствие с подхода „отдолу 
нагоре“, който гарантира шестмесечен срок за получаване на отговор относно 
безвъзмездните средства, ще гарантира, че към началото на проекта новаторските 
идеи няма да бъдат морално остарели. Това също ще насърчи участието на 
промишлеността.

Изменение 765
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 49 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49з
Други специални разпоредби

1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно обществените 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий или за новаторски решения, 
промените в състава на консорциума, 
класифицираната информация, 
свободния достъп до 
научноизследователски публикации, 
използването, разпространението, 
прехвърлянето и лицензирането на 
резултатите.
2. За научни изследвания, свързани със 
сигурността, и за дейности за 
технологично развитие 
финансирането може да достигне 
максимум 100 % от общите 
допустими разходи плюс 
допълнителна фиксирана ставка в 
размер на 20 % за покриване на 
непреките разходи по дейността, или 
70% от общите допустими разходи, 
когато бъдат обявени непреките 
разходи, в специални случаи при 
разработване на възможности в 
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области със силно ограничен пазар и 
риск от пазарен неуспех или при 
ускорено разработване на оборудване в 
отговор на нови заплахи, ако това е 
предвидено в работната програма.
3. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова 
изследователска инфраструктура, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби 
относно употребата на 
инфраструктурата.
4. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ в споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на 
достъп, преносимост и 
разпространение, свързани с 
участниците, изследователите и 
която и да е заинтересована от 
дейността страна.
5. При дейности, свързани с 
обучението и мобилността на 
изследователите, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно задълженията, 
отнасящи се за изследователите, 
които се възползват от дейността, 
собствеността, правата на достъп и 
преносимостта на резултати.
6. При координационни и 
спомагателни дейности, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.

Or. en
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Изменение 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 0 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ 0 
Кодекс на Комисията за най-добри 

практики
Комисията, включително агенциите 
и органите, които действат от 
името на Комисията, спазват 
следните принципи във връзка с 
проектите по линия на „Хоризонт 
2020”:
Време за представяне на предложения
Съкращаването на сроковете за 
вземане на решения относно
успешните кандидатури е 
приоритет. Обаче поради 
естеството на всяка специфична 
покана следва да бъдат надлежно 
отчитани и следните аспекти:
Ясните и прозрачни механизми за 
разработване на покани за 
представяне на предложения по 
конкретни теми ще спомогне за 
създаването на еднакви условия и за 
приобщаването и нарастването на 
участието. Доколкото е възможно, 
това следва да бъде в съответствие с 
всички програми и теми.
Разумното предизвестие за 
предстоящи покани ще позволи на 
евентуалните участници да 
образуват консорциуми за 
представяне на предложения преди 
публикуването на поканите и това 
ще доведе до по-качествени 
предложения.
Спазването на разумен срок между 
публикуването на поканата и крайния 
срок за представяне на предложения 
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може да доведе до подобряване на 
качеството на предложенията и до 
създаване на по-добри условия за 
участниците с различни степени на 
административен капацитет, опит в 
участието в програми, финансирани 
от Съюза, различни езици и различно 
равнище на владеене на английски 
език.
Крайните срокове следва да бъдат 
планирани при отчитане на 
цялостния обхват на поканите в ЕС и 
на академичния и професионалния 
график на евентуалните участници.
Срок за отпускане на безвъзмездни 
средства
Средният срок за отпускане на 
безвъзмездни средства е шест месеца 
от датата на предложението за 
преговори. Съвкупното количество 
време, необходимо на Комисията за 
приключване на вътрешния процес, 
включително подготовката на 
съответната информация и 
документация, оценка и подписване 
на споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства, не надвишава 
60 работни дни. Съвкупно на 
участниците се дават не по-малко от 
60 работни дни за подготовка на 
съответната необходима 
информация и документация.
Когато това е целесъобразно по 
отношение на конкретна покана за 
предложения, се отчита надлежно 
процедурата на оценяване на два 
етапа, за да бъдат намалени 
разходите за подготовка на 
предложенията, които не са успешни. 
За двуетапната процедура срокът за 
отпускане на безвъзмездни средства е 
девет месеца. При двуетапния процес 
следва да има последователност във 
формата на представянето на 
предложението и заявителите 
трябва да разполагат с достатъчно 
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време за подготовка на втория етап 
от предложението.
Комисията се стреми да взема 
решения или да изисква информация 
във възможно кратки и разумни 
срокове. Комисията избягва да 
задължава участниците да 
пренаписват или да предоговарят 
части от първоначалната успешно 
предложение, освен ако не съществува 
разумно основание за това.
На участниците се предоставят 
разумни срокове за подготовка на 
необходимата информация за 
проектите.
При изготвяне на документите за 
заявлението и при определяне на 
сроковете Комисията осъзнава много 
добре факта, че МСП и особено 
научните работници в 
университетите не разполагат с 
почти никакви специфични 
възможности за подготовка на 
административни документи. Следва 
да бъдат избягвани повтарящи се 
елементи в заявлението, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства и в 
подкрепящите документи. 
Комисията се въздържа да изисква от 
участниците информация, която вече 
е налична в администрацията, освен 
ако не е необходимо нейното 
актуализиране. В това отношение 
Комисията прилага принципа „само 
веднъж”, съгласно който 
информацията, вече предоставена на 
администрацията, не следва да бъде 
изисквана повторно от друга служба 
на администрацията, т.е. 
предприятията не следва да бъдат 
задължавани да предоставят наново 
информация, която органите вече са 
получили по друг маршрут.
Комисията се стреме, доколкото е 
възможно, да избягва да насрочва 
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покани за представяне на 
предложения по такъв начин, че това 
да изисква евентуалните кандидати 
да представят документация през 
периодите, които обикновено 
съвпадат с периоди на отпуски за 
научните и деловите среди.
Комисията се стреми да ограничава 
времето, необходимо за изготвянето 
на необходимата документация след 
изготвянето на споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
до 15 работни дни.
В подходящи случаи, като например 
за МСП, на Комисията се разрешава 
по целесъобразност да отменя 
задължението участниците да 
представят част или всички 
документи, ако те неотдавна са били 
представени във връзка с друга 
процедура и при условие че 
съответните документи са били 
издадени в разумен срок и са все още 
валидни. В такива случаи 
заинтересованият участник може да 
бъде приканен да направи клетвена 
декларация, че документацията вече е 
била представена във връзка с 
предишна процедура, която трябва да 
бъде спомената, и да потвърди, че 
положението не е променено.
На Комисията не се разрешава да 
изисква от участниците да 
представят факти или данни, които 
Комисията би могла да провери лесно 
и безплатно в автентична и 
достъпна по електронен път база 
данни (например данни на дадено 
дружество).
Комисията не поставя цели по 
отношение на равнището на отклика 
за индивидуални покани.
Срок за заплащане
Участниците, които са предали 
работата, за чието извършване са 
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сключили договор, следва да получат 
своето заплащане навреме.
Комисията гарантира, че 
участниците получават дължимите 
им парични суми в срок от 30 дни след 
предаването на Комисията на 
необходимата документация. 
Комисията уведомява координатора 
на проекта и участниците относно 
каквито и да било нередности или 
относно допълнителна документация 
в срок от две седмици след 
предоставянето на Комисията на 
информацията. Ако такова 
уведомление не е било получено, 
Комисията е задължена да изплати 
дължимите суми.
Комисията предприема мерки, за да 
гарантира, че координаторите на 
проектите разпределят паричните 
средства експедитивно, честно и 
съразмерно в съответствие със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства и че паричните 
средства се поделят сред 
участниците в зависимост от 
дължимата на всеки участник сума. 
Освен ако не е договорено между 
всички участници, координаторите 
на проекти не задържат или не 
прекратяват постепенно плащания 
по предварително финансиране без 
одобрението на служителя по 
проекта, особено за МСП. Тези 
договорености следва да бъдат 
изрично посочени в споразуменията за 
консорциум и да имат одобрението на 
служителя по проекта.
След извършването на плащане към 
координатора на проекта Комисията 
уведомява участниците относно 
размера на изплатената сума и дата 
на плащането.
Ако един или повече партньори не са 
приключили работата, за която е бил 
сключен договор, или не са 
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представили необходимата 
информация и документация на 
координатора на проекта или на 
Комисията, това не възпрепятства 
координатора на проекта да 
представи документацията на 
комисията от името на другите 
партньори или не възпрепятства 
Комисията да извърши плащане на 
другите партньори.
Ако след договарянето на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства към даден 
проект се присъединят нови 
партньори, това не променя размера 
на финансирането, предоставено на 
първоначалните партньори, освен ако 
не е договорено от първоначалните 
партньори и освен ако количеството 
необходим труд ще бъде съществено 
различно.
Комисията прилага йерархичен 
процес на одит, с който те 
гарантират, че одиторите на 
получателите на средства са в 
съответствие с одобрен стандарт и 
спазват изискванията за одит на 
„Хоризонт 2020”. Така ще бъда 
избегнати многократните одити, 
което ще направи административния 
процес по-ясен и по-лесен за 
участниците. Комисията се 
въздържа от изискване на 
допълнителна информация след 
представяне на одита.
ЕС ще бъде задължен да докладва 
относно своето собствено 
представяне по отношение на 
плащанията, като изготвя два пъти 
годишно статистики, които 
представят сроковете за плащане за 
завършени проекти. Сроковете за 
плащане се определят като времето 
от окончателното потвърждаване 
чрез подписите на координатора на 
проекта и на служителя по проекта 
на приключването на проекта (този 
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срок не трябва да надвишава с повече 
от 1 месец датата приключване на 
проекта) до наличието на 
разполагаеми средства в банковата 
сметка на участника.
По искане на участника в 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства се спазва 
графикът на академичните и 
деловите среди. Например, това ще се 
прилага в особена степен за проекти, 
които трябва да привлекат за 
участие докторанти, за които няма 
вероятност да бъдат на 
разположение в средата на 
академичната година.
Правна защита
Комисията създава официална 
процедура за подаване на жалби за 
участниците, която може да включва 
посочването на омбудсман, който да 
разглежда изключително въпроси, 
свързани с научноизследователски и 
новаторски проекти по линия на 
„Хоризонт 2020”. Комисията 
гарантира, че участниците са 
осведомени за всички процедури за 
жалби/правна защита, с които 
разполагат, чрез публикуване на 
подробности относно процедурите за 
жалби/правна защита в цялата 
кореспонденция с участниците или 
заявителите. Процедурата е 
прозрачна и резултатите и процесът 
на вземане на решение се предоставят 
на разположение на участниците.
Участниците имат право да подават 
жалби относно всеки аспект на 
своето участие в „Хоризонт 2020”. 
Процедурата за подаване на жалби не 
се ограничава до процедурни аспекти 
на оценката на предложенията.
Комисията отговаря на подадените 
жалби в срок от 30 дни след тяхното 
получаване, като отговорът се 
придружава от предварително 
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решение.
В съответствие с Директива 
2008/52/ЕО и резолюцията на 
Европейския парламент от 13 
септември 2011 г. относно 
прилагането в държавите членки на 
Директивата относно медиацията, 
нейното въздействие върху 
медиацията и възприемането й от 
съдилищата (2011/2026(INI)), когато 
подадена жалба не може да бъде 
разрешена по задоволителен начин 
чрез официалната вътрешна 
процедура на Комисията за 
разглеждане на жалби (от 
омбудсмана или от равностоен орган), 
Европейската комисия и 
участниците могат да се 
споразумеят да направят опит за 
разрешаване на спора чрез процес на 
медиация в съответствие с 
правилата на процедура за използване 
на център за медиация. Комисията и 
участниците се споразумяват 
предварително относно центъра за 
медиация, съвместно със списък на 
центрове за медиация, одобрени от 
Комисията.
Комисията заделя 0,5 % от бюджета 
за „Хоризонт 2020” за първоначално 
неуспешни проекти, които след 
прилагане на процедурата за правна 
защита получават положителна 
оценка.
Съобщения
Процесът за етично одобрение е 
прозрачен за участниците и за 
заявителите, особено когато 
процесът е източник на забавяне в 
започването на проектите. 
Информацията, вече предоставена в
предложението, не трябва да бъде 
изготвяна повторно за етичното 
одобрение. Когато е възможно, 
Комисията използва цялата 
информация, вече предоставена й от 
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заявителите в предложението, за да 
може да извърши одобрението, и 
изисква допълнителна информация 
единствено когато може да докаже, 
че тази информация е абсолютно 
необходима.
Участниците са в състояние да се 
свързват пряко със служителите по 
проектите, когато имат 
нееднократни поводи за загриженост 
във връзка с ръководството на даден 
проект или относно извършваните 
от координатора на проекта 
действия. Ако служителят по 
проекта отсъства, той гарантира, че 
участниците могат да установяват 
връзка с неговия заместник, който 
следва да бъде в състояние да взема 
решения, когато служителят по 
проекта отсъства. Координатите за 
връзка със съответните служители 
на Комисията трябва да бъдат 
предоставени на разположение и 
съобщени на участниците.
По искане на участниците и за да 
могат те да бъдат готови за бъдещи 
предложения, Комисията осигурява 
обратна връзка за участниците при 
неуспешни предложения, 
включително относно силните и 
слабите страни на предложенията, 
установени от независимите 
експерти, посочени в член 37 от 
правилата за участие и 
разпространение на резултатите.
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