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Изменение 1303
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
предизвикателства, подобряването на 
здравето и благосъстоянието на всички 
и за водещите позиции на Европа в 
бързо разширяващите се световни 
пазари за иновации в областта на 
здравето и благосъстоянието.

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации в партньорство с трети 
държави може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези
глобални предизвикателства, като по 
този начин работи за постигането на 
Целите на хилядолетието за 
развитие, подобряването на здравето и 
благосъстоянието на всички и за 
водещите позиции на Европа в бързо 
разширяващите се световни пазари за 
иновации в областта на здравето и 
благосъстоянието.

Or. fr

Изменение 1304
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
предизвикателства, подобряването на 

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации в партньорство с трети 
държави може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези
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здравето и благосъстоянието на всички 
и за водещите позиции на Европа в 
бързо разширяващите се световни 
пазари за иновации в областта на 
здравето и благосъстоянието.

глобални предизвикателства, като по 
този начин работи за постигането на 
Целите на хилядолетието за 
развитие, подобряването на здравето и 
благосъстоянието на всички и за 
водещите позиции на Европа в бързо 
разширяващите се световни пазари за 
иновации в областта на здравето и 
благосъстоянието.

Or. fr

Изменение 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
предизвикателства, подобряването на 
здравето и благосъстоянието на всички 
и за водещите позиции на Европа в 
бързо разширяващите се световни 
пазари за иновации в областта на 
здравето и благосъстоянието.

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации в партньорство с трети 
държави може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези
глобални предизвикателства, като по 
този начин работи за постигането на 
Целите на хилядолетието за
развитие, подобряването на здравето и 
благосъстоянието на всички и за 
водещите позиции на Европа в бързо 
разширяващите се световни пазари за 
иновации в областта на здравето и 
благосъстоянието.

Or. fr

Обосновка

Заболяванията и особено заразните болести не спират на границите на държавите 
членки и в съответствие с целите на Съюза, борбата с разпространението на тези 
болести помага за постигането на Целите на хилядолетието за развитие. Да се даде 
на Европа водеща позиция на световните пазари категорично е един от основните 
стълбове на външната дейност на Съюза, но Съюзът също е поел международни 
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ангажименти, които следва да спазва, затова е необходимо напомнянето за Целите 
на хилядолетието за развитие.

Изменение 1306
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
предизвикателства, подобряването на 
здравето и благосъстоянието на всички 
и за водещите позиции на Европа в
бързо разширяващите се световни 
пазари за иновации в областта на 
здравето и благосъстоянието.

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите.
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
предизвикателства, подобряването на 
здравето и благосъстоянието на всички, 
предпазването на Европа от глобални 
пандемии, и за водещите позиции на 
Европа на бързо разширяващите се 
световни пазари за иновации в областта 
на здравето и благосъстоянието.

Or. en

Изменение 1307
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Болестите и уврежданията не се спират 
от границите между държавите. 
Адекватният отговор на европейско 
равнище с научни изследвания и 
иновации може и следва съществено да 
допринесе за справянето с тези 
предизвикателства, подобряването на 
здравето и благосъстоянието на всички 
и за водещите позиции на Европа в 

(Не се отнася до българския текст.)
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бързо разширяващите се световни 
пазари за иновации в областта на 
здравето и благосъстоянието.

Or. fr

Изменение 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи. За да бъдат посрещнати тези 
предизвикателства, успехът в 
иновациите зависи от правилния 
баланс между върховите изследвания 
и подкрепата, предоставяна за 
приложенията. Съвместните научни 
изследвания допълват 
проучвателните научни изследвания, 
които се финансират по първия 
стълб. Върховите съвместни научни 
изследвания са стратегически 
инструмент, който се нуждае от 
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финансиране при равни условия с 
клиничните изследвания, за да стане 
Европа по-конкурентоспособна в 
сектора на здравеопазването.

Or. fr

Изменение 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, уврежданията и 
дискриминацията, от която страдат 
хората с увреждания в резултат на 
недостъпност на средата, развитието 
и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. fr

Изменение 1310
Marita Ulvskog



PE492.789v01-00 8/201 AM\907849BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно
определящите фактори за здравето, 
болестите, увреждането, развитието и 
стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи. Също така е необходимо да се 
справим с предизвикателството от 
гледна точка на социално-
икономическите и хуманитарните 
науки.

Or. en

Изменение 1311
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
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фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи в световен мащаб, включително 
и за капацитета за 
научноизследователска и развойна 
дейност в ендемичните райони.

За това предизвикателство, както и 
за другите, успехът от гледна точка 
на иновации ще зависи от правилния 
баланс между върховите научни 
изследвания и подкрепата за 
приложенията. Съвместните научни 
изследвания допълват 
проучвателните научни изследвания, 
които се финансират по първия 
стълб. Върховите съвместни научни 
изследвания са стратегически 
инструмент, който трябва да бъде 
финансиран в същата степен като 
клиничните научни изследвания, за да 
стане Европа по-конкурентоспособна 
в сектора на здравеопазването.

Or. en

Изменение 1312
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни и достъпни
продукти, стратегии, интервенции и 
услуги, чийто мащаб да може да се 
променя съобразно потребностите.
Освен това значението на тези 
предизвикателства за цяла Европа, а в 
много случаи и за света, налага отговор, 
който да се характеризира с 
дългосрочна и координирана подкрепа 
за сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. en

Обосновка

Ако научните изследвания трябва да осигуряват максимална обществена полза, то те 
следва да водят не само до иновативни и ефективни решения, но резултатите от тях 
следва също така да бъдат достъпни за широката общественост.

Изменение 1313
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 



AM\907849BG.doc 11/201 PE492.789v01-00

BG

здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни и достъпни
продукти, стратегии, интервенции и 
услуги, чийто мащаб да може да се 
променя съобразно потребностите.
Освен това значението на тези 
предизвикателства за цяла Европа, а в 
много случаи и за света, налага отговор, 
който да се характеризира с 
дългосрочна и координирана подкрепа 
за сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. en

Изменение 1314
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни и достъпни
продукти, стратегии, интервенции и 
услуги, чийто мащаб да може да се 
променя съобразно потребностите.
Освен това значението на тези 
предизвикателства за цяла Европа, а в 
много случаи и за света, налага отговор, 
който да се характеризира с 
дългосрочна и координирана подкрепа 
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сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

за сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. en

Изменение 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни и достъпни
продукти, стратегии, интервенции и 
услуги, чийто мащаб да може да се 
променя съобразно потребностите.
Освен това значението на тези 
предизвикателства за цяла Европа, а в 
много случаи и за света, налага отговор, 
който да се характеризира с 
дългосрочна и координирана подкрепа 
за сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. en

Обосновка

Ако научните изследвания трябва да осигуряват максимална обществена полза, то 
резултатите им следва да бъдат достъпни за широката общественост.
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Изменение 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни и достъпни
продукти, стратегии, интервенции и 
услуги, чийто мащаб да може да се 
променя съобразно потребностите.
Освен това значението на тези 
предизвикателства за цяла Европа, а в 
много случаи и за света, налага отговор, 
който да се характеризира с 
дългосрочна и координирана подкрепа 
за сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. en

Обосновка

Ако научните изследвания трябва да осигуряват максимална обществена полза, то те 
трябва да водят не само до иновативни и ефективни решения, но резултатите от 
тях следва също така да бъдат достъпни за широката общественост.

Изменение 1317
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни продукти, 
стратегии, интервенции и услуги, чийто 
мащаб да може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Отговорът зависи от високите 
постижения в научните изследвания с 
оглед да подобрим нашите 
фундаментални познания относно 
здравето, болестите, увреждането, 
развитието и стареенето (включително 
продължителността на живота), както и 
от безпроблемното и широко пренасяне 
на новите и съществуващите знания в 
иновативни, ефективни, безопасни и 
сигурни продукти, стратегии, 
интервенции и услуги, чийто мащаб да 
може да се променя съобразно 
потребностите. Освен това значението 
на тези предизвикателства за цяла 
Европа, а в много случаи и за света, 
налага отговор, който да се 
характеризира с дългосрочна и 
координирана подкрепа за 
сътрудничество между отлични, 
мултидисциплинарни и многосекторни 
екипи.

Or. en

Изменение 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сложността на предизвикателството и 
взаимозависимостта между неговите 
компоненти също така налагат отговор 
на европейско равнище. Много подходи, 
инструменти и технологии са 
приложими в повече области на научни 
изследвания и иновации във връзка с 
това предизвикателство и се подкрепят 
най-добре на съюзно равнище. Това 
включва развитието на дългосрочни 

Сложността на предизвикателството и 
взаимозависимостта между неговите 
компоненти също така налагат отговор 
на европейско равнище. Много подходи, 
инструменти и технологии са 
приложими в повече области на научни 
изследвания и иновации във връзка с 
това предизвикателство и се подкрепят 
най-добре на съюзно равнище. Това 
включва развитието на дългосрочни 
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кохорти и провеждането на клинични 
изследвания, клиничното използване на 
технологии, чието име завършва на
„омика“, или развитието на ИКТ и на 
техните приложения в здравната 
практика, т.е. електронното 
здравеопазване. На изискванията на 
конкретни групи от населението също 
така се отговаря най-добре по 
интегриран начин — например в
развитието на стратифицирана и/или 
персонализирана медицина, в лечението 
на редки болести и в предоставянето на 
решения за интелигентна заобикаляща 
среда за живеене или за самостоятелен 
начин на живот.

кохорти и провеждането на клинични 
изследвания (които да се 
съсредоточават върху 
разработванията и ефектите на 
лекарства във всички възрастови 
групи), клиничното използване на 
технологии, чието име завършва на
„омика“, или развитието на ИКТ и на 
техните приложения в здравната 
практика, т.е. електронното 
здравеопазване. На изискванията на 
конкретни групи от населението също 
така се отговаря най-добре по 
интегриран начин — например с
развитието на стратифицирана и/или 
персонализирана медицина, с лечението 
на редки болести, подходящи 
лекарства за използване от 
възрастните хора и с предоставянето 
на решения за интелигентна 
заобикаляща среда за живеене или за 
самостоятелен начин на живот.

Or. en

Обосновка

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Изменение 1319
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
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подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг. СПА-индустрията, която 
е характерна за Европа, следва да се 
възползва от подходящи научни 
изследвания, насочени към 
профилактиката, както и към 
грижата и благосъстоянието.

Or. fr

Изменение 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот, 
благосъстоянието и профилактиката 
на заболяванията зависят също и от 
разбирането на биологичните и 
социалните фактори, определящи за
здравето, от наличието на ефективни 
средства за профилактика (например 
ваксини и намеси чрез политики,
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както и от ефективността на програмите
за скрининг.

насочени към социални определящи 
фактори и рискови групи), от
ефективното насърчаване на
здравословен начин на живот, от 
надзора на здравето и заболяванията и 
от подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг.

Or. en

Изменение 1321
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията, 
включително професионалните 
заболявания, зависят също и от 
разбирането на определящите здравето 
фактори, от наличието на ефективни 
средства за профилактика, например 
ваксини, от ефективния надзор на 
здравето и заболяванията и от 
подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг.

Or. en

Изменение 1322
Marita Ulvskog
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
подкрепено от солидна база от научно 
потвърдени знания, спомага да се 
предотвратят заболявания, да се 
подобри благосъстоянието и да се 
намалят разходите. Насърчаването на 
здравословен начин на живот и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори,
включително социално-икономически 
статус и пол, от наличието на 
ефективни средства за профилактика, 
например ваксини, от ефективния 
надзор на здравето и заболяванията и от 
подготвеността, както и от 
ефективността на програмите за 
скрининг.

Or. en

Изменение 1323
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това широк спектър от 
проблеми, свързани с насърчаването 
на здравословен начин на живот се 
дължат на функционирането на 
националните и световни системи и 
институции на здравеопазването, 
т.е. социалните, етични, културни и 
комуникативни процеси, участващи 
във взаимодействието между 
различните групи – на 
специалистите, политиците, 
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пациентите и техните близки. 
Проучването и разбирането на 
подобни проблеми изисква 
включването на експертни познания в 
областта на социалните науки, 
културата и комуникациите.

Or. en

Изменение 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, по-специално чрез 
провеждането на клинични изпитвания.

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие,
включително дискриминация, 
свързана с уврежданията, и 
съществуващите пречки в 
социалната среда, както и на 
факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, по-специално чрез 
провеждането на клинични изпитвания.

Or. fr

Изменение 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, по-специално чрез 
провеждането на клинични 
изпитвания.

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление и лечение 
на болести, увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, която следва да бъде 
насочена към всички възрастови 
групи, за да се гарантира, че 
лекарствата са подходящи за 
съответната употреба.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че възрастните хора съставляват най-голямата група от гледна 
точка на фармацевтични продукти, следва да се положат усилия, за да се гарантира, 
че лекарствата, които те вземат са преминали тестове за ефекти, които 
предизвикват в тази възрастова група.
 Това е също така в съответствие със съществуващия акцент, който ЕС поставя 
върху безопасността на пациента.

Изменение 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Персонализираната медицина трябва 
да бъде развивана с оглед на 
изготвянето на нови стратегии за 
профилактика и лечение, които 
могат да се коригират в 
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съответствие с изискванията на 
пациента, така че да се подобри 
профилактиката и ранната 
диагностика на заболяванията. 
Факторите, които оказват влияние 
върху процеса на вземане на решения 
относно лечението, трябва да бъдат 
идентифицирани, допълнително 
изяснени и развивани посредством 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 1327
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението 
поставя допълнителни изисквания
пред сектора на здравеопазването и 
социалните грижи. Ако трябва да се 
запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия, 
за да се подобри процесът на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, да се установят най-
добрите практики в сектора на 
здравеопазването и социалните грижи и 
да се подкрепи тяхното 
разпространение, да се подпомагат 
интегрираните грижи и широкото 
разпространение на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи възможност по-специално на 
възрастни хора и на лица с увреждания 
да останат активни и независими. Това 
ще допринесе за повишаване на 
равнището и удължаване на 
продължителността на тяхното 

Предизвикателство за обществото е 
да се осигури равен достъп до 
здравеопазване и благосъстояние и да 
се премахне значението на социално-
икономическия статус и на пола, 
като същевременно се посрещнат 
изискванията пред сектора на 
здравеопазването и социалните грижи, 
дължащи се на демографските 
промени. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
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физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Изменение 1328
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими, също така да се намалят 
разходите чрез нови терапии и 
алтернативни, икономически 
ефективни биотехнологични 
производствени методи. Това ще 
допринесе за повишаване на равнището 
и удължаване на продължителността на 
тяхното физическо, социално и душевно 
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благосъстояние.

Or. en

Изменение 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на
застаряването на населението
поставя допълнителни изисквания пред 
сектора на здравеопазването и 
социалните грижи. Ако трябва да се 
запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия, 
за да се подобри процесът на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, да се установят най-
добрите практики в сектора на 
здравеопазването и социалните грижи и 
да се подкрепи тяхното 
разпространение, да се подпомагат 
интегрираните грижи и широкото 
разпространение на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи възможност по-специално на 
възрастни хора и на лица с увреждания 
да останат активни и независими. Това 
ще допринесе за повишаване на 
равнището и удължаване на 
продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на
население, което страда от повече 
хронични заболявания от все по-ранна 
възраст, поставя допълнителни 
изисквания пред сектора на 
здравеопазването и социалните грижи.
Ако трябва да се запази ефективността 
на здравеопазването и социалните 
грижи за всички възрасти, са 
необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en
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Изменение 1330
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност заедно с проблеми 
на мобилността и достъпността в 
контекста на застаряването на 
населението поставя допълнителни 
изисквания пред сектора на 
здравеопазването и социалните грижи.
Ако трябва да се запази ефективността 
на здравеопазването и социалните 
грижи за всички възрасти, са 
необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Изменение 1331
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, на 
лица, страдащи от хронични 
заболявания и на лица с увреждания да 
останат активни и независими. Това ще 
допринесе за повишаване на равнището 
и удължаване на продължителността на 
тяхното физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. it

Изменение 1332
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
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грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, на 
лица, страдащи от хронични 
заболявания, и на лица с увреждания да 
останат активни и независими. Това ще 
допринесе за повишаване на равнището 
и удължаване на продължителността на 
тяхното физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Изменение 1333
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
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и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, на 
лица, страдащи от хронични 
заболявания, и на лица с увреждания да 
останат активни и независими. Това ще 
допринесе за повишаване на равнището 
и удължаване на продължителността на 
тяхното физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Обосновка

Хроничните заболявания са най-голямото предизвикателство пред целта на ЕС до 
2020 г. да удължи здравословния живот на европейските граждани с още две години.  
Специалното им споменаване ще гарантира, че всички хора с хронични заболявания 
могат да се възползват от подобренията в процеса на взимане на решения относно 
профилактиката и лечението, от разпространението на най-добрите практики и от 
широкото навлизане на технологичните и социални иновации.

Изменение 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
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практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, на 
лица, страдащи от хронични 
заболявания, и на лица с увреждания да 
останат активни и независими. Това ще 
допринесе за повишаване на равнището 
и удължаване на продължителността на 
тяхното физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. en

Обосновка

Хроничните заболявания са най-голямото предизвикателство пред целта на ЕС до 
2020 г. да удължи здравословния живот на европейските граждани с още две години.  
Специалното им споменаване ще гарантира, че всички хора с хронични заболявания 
могат да се възползват от подобренията в процеса на взимане на решения относно 
профилактиката и лечението, от разпространението на най-добрите практики и от 
широкото навлизане на технологичните и социални иновации.

Изменение 1335
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
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лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 
по-специално на възрастни хора, както
и на хронично болни и на лица с 
увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. it

Изменение 1336
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. Ако трябва да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия, за да се подобри 
процесът на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, да се установят най-добрите 
практики в сектора на здравеопазването 
и социалните грижи и да се подкрепи 
тяхното разпространение, да се 
подпомагат интегрираните грижи и 
широкото разпространение на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи възможност 

(Не се отнася до българския текст.)
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по-специално на възрастни хора и на 
лица с увреждания да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

Or. fr

Изменение 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. В сферата на научните 
изследвания по проблемите на 
кожните алергии например, 
понастоящем вземането на проба е 
единственият начин, с който 
разполагат дерматолозите, за да 
тестват пациентите за алергии от 
тип VІ. Нови по-надеждни методи са 
необходими, за да се оцени дали 
пациент е алергичен към дадено 
вещество и да се помогне 
идентифицирането на каузалността 
между излагането на въздействието 
на дадено вещество и вредното 
влияние върху кожата.

Or. fr

Обосновка

Вземането на проба е ранен показател, че излагането на дадено вещество е причина 
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за кожна алергия сред населението. Но тази проба не дава възможност да се докаже 
кое излагане предизвиква алергията. Като се има предвид нарастващият мащаб на 
кожните алергични проблеми, от съществено значение е наличието на ефективни и
надеждни методи за диагнoстициране. Кожно-алергичната проба може да 
предизвика алергии при пациенти, които не биха страдали от алергии, ако не бъдат 
изложени на въздействието на пробата. 

Изменение 1338
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. Особено се акцентира и 
върху ангажирането на всички 
заинтересовани страни в сектора на 
здравеопазването – в това число на 
пациентите и техните организации –
с цел да се изготви програма за научни 
изследвания и иновации, в която 
гражданите участват активно и 
която отразява техните 
потребности и очаквания.

Or. it

Изменение 1339
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват Всички тези дейности се осъществяват 
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по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. Полагат се грижи за 
включването на всички 
заинтересовани страни, включително 
пациентите и техните сдружения, с 
цел да се изготви програма за научни 
изследвания и иновации, в която 
гражданите участват активно и 
която отразява техните искания и 
очаквания.

Or. it

Изменение 1340
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. Акцентира се и върху 
ангажирането на всички 
заинтересовани страни в сферата на 
здравеопазването — включително 
организации на пациентите — с цел 
да се изготви програма за научни 
изследвания и иновации, с активното 
участие на гражданите, която да 
отразява техните потребности и 
очаквания.

Or. en
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Изменение 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. Акцентира се и върху 
ангажирането на всички 
заинтересовани страни в сферата на 
здравеопазването — включително на 
пациенти и пациентски организации 
— с цел да се изготви програма за 
научни изследвания и иновации с 
активното участие на гражданите, 
която да отразява техните 
потребности и очаквания.

Or. en

Обосновка

Научните изследвания в здравеопазването, които се финансират от ЕС, следва да 
отразяват потребностите и очакванията на гражданите; те съществуват, за да 
бъдат в помощ на самите пациенти. Благодарение на опита, познанията и идеите си, 
организациите на пациентите са в идеалната позиция да подпомогнат изготвянето 
на програмата за научните изследвания, да изграждат смислени отношения с 
основните заинтересовани страни и да изразяват единния глас на пациентите.

Изменение 1342
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности. Акцентира се и върху 
ангажирането на всички 
заинтересовани страни в сферата на 
здравеопазването — включително на 
пациенти и пациентски организации 
— с цел да се изготви програма за 
научни изследвания и иновации с 
активното участие на гражданите, 
която да отразява техните 
потребности и очаквания.

Or. en

Обосновка

Научните изследвания в здравеопазването, които се финансират от ЕС, следва да 
отразяват потребностите и очакванията на гражданите; те съществуват, за да 
бъдат в помощ на самите пациенти. Благодарение на опита, познанията и идеите си, 
организациите на пациентите са в идеалната позиция да подпомогнат изготвянето 
на програмата за научните изследвания, да изграждат смислени отношения с 
основните заинтересовани страни и да изразяват единния глас на пациентите.

Изменение 1343
Seán Kelly

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
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разработването на нови пазарни 
възможности.

разработването на нови пазарни 
възможности. Акцентира се и върху 
ангажирането на всички 
заинтересовани страни в сферата на 
здравеопазването — включително на 
пациенти и пациентски организации 
— с цел да се изготви програма за 
научни изследвания и иновации с 
активното участие на гражданите, 
която да отразява техните 
потребности и очаквания.

Or. en

Обосновка

Научните изследвания в здравеопазването, които се финансират от ЕС, следва да 
отразяват потребностите и очакванията на гражданите; те съществуват, за да 
бъдат в помощ на самите пациенти. Благодарение на опита, познанията и идеите си, 
организациите на пациентите са в идеалната позиция да подпомогнат изготвянето 
на програмата за научните изследвания, да изграждат смислени отношения с 
основните заинтересовани страни и да изразяват единния глас на пациентите.

Изменение 1344
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности.

Всички тези дейности се осъществяват 
по такъв начин, че да подпомагат 
цялостния изследователски и 
иновационен цикъл и да укрепват 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
разработването на нови пазарни 
възможности и да увеличават 
сигурността на обществото.

Or. en
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Изменение 1345
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Специфичните дейности включват:
осигуряване на дългосрочни 
научноизследователски програми, за 
да се гарантира обхващането на 
пълния иновационен цикъл, разбиране 
на определящите фактори за здравето
(включително свързани с околната среда 
и климата), подобряване на 
здравеопазването и на профилактиката 
на заболяванията; разбиране на 
заболяванията и подобряване на 
диагностиката; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини;
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране;
координация, за да се гарантира 
споделянето на експертни познания и 
на знания между клиничните 
дисциплини, като се има предвид 
взаимосвързаността на болестите и 
увеличаването на коморбидността, и 
за да се обменят знания, да се 
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споделят ресурси и да се спестяват 
разходи; и оптимизиране на 
ефективността и резултатността на 
системите за здравеопазване и 
намаляване на неравенството чрез 
решения, основани на факти, и 
разпространение на най-добрите 
практики, иновативни технологии и 
подходи. Когато е целесъобразно тези 
дейности отчитат различията 
между половете и генетичните 
групирания.

Or. en

Изменение 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързаните със 
социалната и околната среда и 
климата), подобряване на 
здравеопазването и на профилактиката 
на заболяванията; разбиране на 
заболяванията и подобряване на 
диагностиката; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини;
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; разбиране на 
неравенствата, предизвикани от вида, 
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живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

уместността и качеството на 
системата за грижи и лечение, която 
се предоставя на лицата с 
увреждания и последствията от нея 
(напр. загуба на самостоятелност); 
изучаване на политики и практики, 
които насърчават включването на 
засегнатите потребители в 
изготвянето на определения за 
системите за грижи, активно 
остаряване, самостоятелен начин на 
живот или живот в интелигентна 
заобикаляща среда за възрастните 
хора и за хората с увреждания, по-
специално тези които се нуждаят от 
по-интензивна подкрепа; насърчаване 
на поемането на отговорност за 
собственото здраве; насърчаване на 
интегрираните грижи; подобряване на 
научните инструменти и методи в 
подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, като изследвания, посветени 
на европейските системи на 
здравеопазване и оценки на тяхната 
ефективност с оглед задоволяването 
на потребностите на хората с 
увреждания, по-специално що се 
отнася до намирането и запазването 
на работно място, разпространение на 
най-добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. fr

Изменение 1347
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5



AM\907849BG.doc 39/201 PE492.789v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични и терапевтични
ваксини; разработване на нови 
биофармацевтични продукти, 
терапии на клетъчна основа и нови 
производствени методи; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване и организация на 
здравни данни; прилагане на 
ефективни системи за електронно 
здравеопазване; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; иновативни ортопедични 
инструменти, отговарящи на 
потребностите на пациента; 
насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
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технологии и подходи.

Or. en

Изменение 1348
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката в 
различни социално-икономически 
условия; разработване на ефективни 
програми за скрининг и подобрено 
оценяване на податливостта на болести;
подобряване на надзора на заразните 
болести в Съюза, както и в съседните 
и развиващите се страни и
подготвеността за борба с епидемии и 
възникващи болести; разработване на 
по-добри профилактични ваксини;
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
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на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. fr

Изменение 1349
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката в 
различни социално-икономически 
условия; разработване на ефективни 
програми за скрининг и подобрено 
оценяване на податливостта на болести;
подобряване на надзора на заразните 
болести в Съюза, както и в съседните 
и развиващите се страни и
подготвеността за борба с епидемии и 
възникващи болести; разработване на 
по-добри профилактични ваксини;
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
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подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. fr

Изменение 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката в 
различни социално-икономически 
условия; разработване на ефективни 
програми за скрининг и подобрено 
оценяване на податливостта на болести; 
подобряване на надзора на заразните 
болести в Съюза, както и в съседните 
и развиващите се страни и
подготвеността за борба с епидемии и 
възникващи болести; разработване на 
по-добри профилактични ваксини; 
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
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данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. fr

Обосновка

За целите на борбата с възникващи епидемии, трябва преди всичко да бъде засилен 
надзорът както в Съюза, така и в съседните региони, както и възможно най-отблизо 
в източниците на тези епидемии, които твърде често са в развиващи се страни. Това 
предполага съществуването на скрининг ресурси, отговарящи на социално-
икономическите условия в тези страни, добре обучен персонал и висококачествена 
система на здравеопазването.

Изменение 1351
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
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разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване,
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката. 
Акцентът следва да включва 
неинвазивни, научнообосновани 
методи като музика и терапия чрез 
изкуство, психологическа терапия и 
различни лечения чрез стимулиране;
подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предизвикателството „Здраве, демократична промяна и 
благосъстояние“ междудисциплинарните научни изследвания, посветени на здравето, 
следва да имат по-значима роля. Ефективното насърчаване на здравословния начин на 
живот изисква по-добро разбиране на социални, културни, етични и комуникативни 
процеси в системите на здравеопазването в Европа. Освен това предлагаме да бъдат 
включени изследвания върху научни, неинвазивни методи като терапия чрез музика и 
психотерапия, и различни видове лечение чрез стимули. 
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Изменение 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на механизмите зад
заболяванията и токсичността и
подобряване на диагностиката, както и 
разбиране на биомаркерите и 
начините на действие; разработване 
на ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини;
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи, отнасящи се до разбирането 
на човешкото здраве и заболявания, в 
подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 



PE492.789v01-00 46/201 AM\907849BG.doc

BG

на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. fr

Обосновка

Разбирането на определящите фактори на здравето и болестите изисква по-
подробни познания за знаците на биологична промяна (биомаркери) и на връзките 
между ключови събития, които обединяват различните равнища на биологична 
организация (гени, клетки, тъкани, органи и т.н.).

Изменение 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб;
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 

Специфичните дейности включват:
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително социални 
фактори и фактори, свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията;
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката;
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността;
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести;
проектиране на среда, която да 
подпомага възстановяването и 
рехабилитацията; лечение на болести;
трансфер на знания в клиничната 
практика и новаторски дейности с 
променлив мащаб; подобрено 
използване на здравни, кохортни и 
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отговорност за собственото здраве;
насърчаване на интегрираните грижи;
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

административни данни; активно 
остаряване, самостоятелен начин на 
живот или живот в интелигентна 
заобикаляща среда; насърчаване на 
поемането на отговорност за 
собственото здраве; насърчаване на 
интегрираните грижи; разширяване на 
разбирането на демографските 
промени, за да се снабдява с 
информация разработването на 
политиките; подобряване на научните 
инструменти и методи в подкрепа на 
разработването на политики и на 
нуждите от регулиране; и оптимизиране 
на ефективността и резултатността на 
системите за здравеопазване и 
намаляване на неравенството чрез 
решения, основани на факти, и 
разпространение на най-добрите 
практики, иновативни технологии и 
подходи.

Or. en

Изменение 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
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методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда за възрастни хора и лица с 
увреждания, особено за тези, които се 
нуждаят във висока степен от 
подкрепа; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Изменение 1355
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително фактори, 
свързани със социално-икономическия 
статус, пола, околната среда и 
климата), подобряване на 
здравеопазването и на профилактиката 
на заболяванията; разбиране на 
заболяванията и подобряване на 



AM\907849BG.doc 49/201 PE492.789v01-00

BG

скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

диагностиката; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини; 
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
социално-икономическите и половите 
неравенства чрез решения, основани на 
факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Изменение 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
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околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; подобряване на палиативната 
медицина, насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en

Изменение 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; решаване на проблемите, 
свързани с репродуктивните 
смущения; насърчаване на поемането 
на отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en
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Изменение 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
околната среда и климата), подобряване 
на здравеопазването и на 
профилактиката на заболяванията; 
разбиране на заболяванията и 
подобряване на диагностиката; 
разработване на ефективни програми за 
скрининг и подобрено оценяване на 
податливостта на болести; подобряване 
на надзора и подготвеността; 
разработване на по-добри 
профилактични ваксини; използване на 
методи in-silico в медицината с цел да се 
подобри управлението и 
прогнозирането на болести; лечение на 
болести; трансфер на знания в 
клиничната практика и новаторски 
дейности с променлив мащаб; 
подобрено използване на здравни 
данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Специфичните дейности включват: 
разбиране на определящите фактори за 
здравето (включително свързани с 
храната, околната, социалната среда и 
климата), подобряване на 
здравеопазването и на профилактиката 
на заболяванията; разбиране на 
заболяванията и подобряване на 
диагностиката; разработване на 
ефективни програми за скрининг и 
подобрено оценяване на податливостта 
на болести; подобряване на надзора и 
подготвеността; разработване на по-
добри профилактични ваксини; 
използване на методи in-silico в 
медицината с цел да се подобри 
управлението и прогнозирането на 
болести; лечение на болести; трансфер 
на знания в клиничната практика и 
новаторски дейности с променлив 
мащаб; подобрено използване на 
здравни данни; активно остаряване, 
самостоятелен начин на живот или 
живот в интелигентна заобикаляща 
среда; насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве; 
насърчаване на интегрираните грижи; 
подобряване на научните инструменти и 
методи в подкрепа на разработването на 
политики и на нуждите от регулиране; и 
оптимизиране на ефективността и 
резултатността на системите за 
здравеопазване и намаляване на 
неравенството чрез решения, основани 
на факти, и разпространение на най-
добрите практики, иновативни 
технологии и подходи.

Or. en
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Изменение 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски 
и морски изследвания, и биоикономика

2. Европейски биоикономически 
предизвикателства: продоволствена
сигурност, включително безопасност, 
устойчиво земеделие и горско 
стопанство, мореплавателски и морски 
изследвания

Or. en

Изменение 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски 
и морски изследвания, и биоикономика

2. Предизвикателства пред 
европейската биоикономика: 
продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие и горско стопанство, 
мореплавателски, морски и
сладководни изследвания

Or. en

Изменение 1361
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика;

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, води, мореплавателски и 
морски изследвания, аквакултури, 
биоикономика и защита на 
биологичното разнообразие;

Or. pt

Обосновка

Водата, като природен ресурс, аквакултурата и защитата на биологичното 
разнообразие са свързани области, които следва да бъдат добавени към списъка с 
приоритети.

Изменение 1362
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски 
и морски изследвания, и биоикономика

2. Биоикономика: продоволствена
сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, 
и биопромишленост

Or. en

Обосновка

Според европейската стратегия „Иновации за устойчив растеж:  биоикономика за 
Европа“, биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични 
ресурси и тяхното превръщане в храни, фуражи, биопродукти и биоенергия. 
Биоикономиката включва четири основни сектора, които следва да бъдат подкрепяни 
от голямото предизвикателство „биоикономика“: земеделие и горско стопанство; 
рибарство и аквакултура; биопромишленост и храни. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Изменение 1363
Marita Ulvskog
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания, и биоикономика

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, горско стопанство,
мореплавателски и морски изследвания, 
и биоикономика;

Or. en

Изменение 1364
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна 
храна с високо качество и други 
продукти на биологична основа чрез 
разработване на продуктивни и 
ресурсно-ефективни първични 
производствени системи, спомагащи за 
свързани екосистемни услуги успоредно 
с конкурентни нисковъглеродни вериги 
на доставки. Това ще ускори прехода 
към устойчива европейска 
биоикономика.

Конкретната цел е да се осигури 
устойчиво произведена безопасна 
храна с високо качество и други 
продукти на биологична основа чрез 
разработване на продуктивни, 
устойчиви и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги и възстановяването на 
биологичното разнообразие, успоредно 
с конкурентни нисковъглеродни вериги 
на доставки. Това ще ускори прехода 
към устойчива европейска 
биоикономика.

Or. en

Изменение 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки.
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и висока хранителна 
стойност и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи и 
системи за обработка на храната, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки.
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Or. en

Изменение 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки. 
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
устойчиви вериги на доставки. Това ще 
ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Or. en

Изменение 1367
Christian Ehler
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни 
първични производствени системи, 
спомагащи за свързани екосистемни 
услуги успоредно с конкурентни 
нисковъглеродни вериги на доставки. 
Това ще ускори прехода към устойчива 
европейска биоикономика.

Конкретната цел е да се осигурят 
достатъчно доставки на безопасна храна 
с високо качество и други продукти на 
биологична основа чрез разработване на 
продуктивни и ресурсно-ефективни, и 
сигурни първични производствени 
системи, спомагащи за свързани 
екосистемни услуги успоредно с 
конкурентни нисковъглеродни вериги 
на доставки. Това ще ускори прехода 
към устойчива европейска 
биоикономика.

Or. en

Изменение 1368
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Тази продоволствена 
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в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 138 
млн. тона годишно, до 40 % от които се 
депонират) представляват огромен 
проблем и много разходи въпреки 
своята висока потенциална добавена 
стойност. Например около 30 % от 
цялата храна, произведена в развитите 
държави, се изхвърля. Нужни са големи 
промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

неотложност не оправдава нито 
настоящия дисбаланс между често 
прекомерното национално 
производство и постоянното 
увеличаване на вноса на хранителни 
продукти, нито обосновава 
нарастващата сложност на 
световната продоволствена мрежа. 
Поради това е важно Европейският 
съюз да контролира по-добре 
каналите за доставка, като отчита 
преди всичко кръговрата на сезоните, 
произхода на продуктите и 
възможността за проследяване на 
храните. Земеделието е с дял от около 
10 % в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 138 
млн. тона годишно, до 40 % от които се 
депонират) представляват огромен 
проблем и много разходи въпреки 
своята висока потенциална добавена 
стойност. Например около 30 % от 
цялата храна, произведена в развитите 
държави, се изхвърля. Нужни са големи 
промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
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ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

Or. fr

Обосновка

Изключително важно е Европейският съюз да има по-добра проследимост на храните, 
за да може по-лесно да се установява произходът на хранителните отравяния и да се 
избегне забавяне при идентифициране на източника на замърсяване. Примерът със 
здравната криза „Ешерихия коли“ в Германия през юни 2011 г. е особено показателен. 

Изменение 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно, достъпно, 
хранително и сигурно предлагане на 
храни за европейците и растящото 
световно население. Изчислено е, че за 
изхранване на световното население от 
9 млрд. човека към 2050 г. ще бъде 
необходимо предлагането на храни да се 
увеличи със 70 %. Земеделието е с дял 
от около 10 % в емисиите на парникови 
газове в Европейския съюз, и въпреки 
че за Европа този дял намалява, в 
световен мащаб се прогнозира той да се 
увеличи на 20 % към 2030 г. Освен това 
Европа ще трябва да си осигури 
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доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

достатъчно доставки на суровини, вода,
енергия и промишлени продукти в 
условията на намаляващи ресурси от 
фосилен въглерод и други ресурси 
(очаква се добивът на нефт и втечнен 
газ да намалее с около 60 % до 2050 г.), 
като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

Or. en

Изменение 1370
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
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конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 
втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 

конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, чисти водни 
ресурси, енергия и промишлени 
продукти в условията на намаляващи 
ресурси от фосилен въглерод (очаква се 
добивът на нефт и втечнен газ да 
намалее с около 60 % до 2050 г.), като 
същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
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ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

Or. en

Изменение 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, енергия и 
промишлени продукти в условията на 
намаляващи ресурси от фосилен 
въглерод (очаква се добивът на нефт и 

През следващите години проблеми за 
Европа ще породят растящата 
конкуренция в снабдяването с 
ограничени природни ресурси, 
последиците от изменението на климата 
особено за първичните производствени 
системи (земеделие, горско стопанство, 
рибарство и аквакултури), 
необходимостта да се осигури 
устойчиво, надеждно и сигурно 
предлагане на храни за европейците и 
растящото световно население.
Изчислено е, че за изхранване на 
световното население от 9 млрд. човека 
към 2050 г. ще бъде необходимо 
предлагането на храни да се увеличи със 
70 %. Земеделието е с дял от около 10 % 
в емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз, и въпреки че за 
Европа този дял намалява, в световен 
мащаб се прогнозира той да се увеличи 
на 20 % към 2030 г. Освен това Европа 
ще трябва да си осигури достатъчно 
доставки на суровини, чисти водни 
ресурси, енергия и промишлени 
продукти в условията на намаляващи 
ресурси от фосилен въглерод (очаква се 
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втечнен газ да намалее с около 60 % до 
2050 г.), като същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

добивът на нефт и втечнен газ да 
намалее с около 60 % до 2050 г.), като 
същевременно запази 
конкурентоспособността си.
Биологичните отпадъци (чийто обем в 
Европейския съюз се оценява на до 
138 млн. тона годишно, до 40 % от 
които се депонират) представляват 
огромен проблем и много разходи 
въпреки своята висока потенциална 
добавена стойност. Например около 
30 % от цялата храна, произведена в 
развитите държави, се изхвърля. Нужни 
са големи промени, за да се намали това 
количество с 50 % до 203026 година.
Освен това държавните граници не 
спират разпространението на вредители 
и болести по животните и растенията, 
включително зоонози и пренасяни в 
храни патогени. Наред с ефективните 
национални мерки за превенция са 
необходими и действия на съюзно 
равнище, които са от съществено 
значение за крайния контрол и 
ефективното функциониране на единния 
пазар. Проблемът е сложен, засяга 
широка гама от взаимосвързани сектори 
и изисква прилагането на разнообразни 
подходи.

Or. en

Изменение 1372
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 
храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 
храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 
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включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние.
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 
на плодородието. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемните услуги от земеделска 
земя, гори, морски и сладки води чрез 
интегриране на агрономически и 
екологични цели за устойчиво 
производство.

включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние.
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 
на плодородието, както и сривът в 
рибарството. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемните услуги от земеделска 
земя, гори, морски и сладки води чрез 
интегриране на агрономически и 
екологични цели за устойчиво 
производство и прилагане на устойчив 
добив на запасите от свободно 
обитаващи риби.

Or. en

Изменение 1373
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 
храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 
включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние.
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 

Необходими са все повече биологични 
ресурси, за да се отговори на пазарното 
търсене на сигурни и здравословни 
храни, биоматериали, биогорива и 
продукти на биологична основа, 
включващи от потребителски стоки до 
химикали в насипно състояние.
Капацитетът на сухоземните и водните 
екосистеми, необходими за тяхното 
производство, обаче е ограничен, като 
същевременно има съперничество за 
тяхното използване, и отгоре на всичко 
те често не са управлявани оптимално, 
както показва например силният спад на 
въглеродното съдържание в почвата и 
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на плодородието. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемните услуги от земеделска 
земя, гори, морски и сладки води чрез 
интегриране на агрономически и 
екологични цели за устойчиво 
производство.

на плодородието. Не са използвани 
напълно възможностите за насърчаване 
на екосистемните услуги от земеделска 
земя, гори, морски и сладки води чрез 
интегриране на агрономически и 
екологични цели за устойчиво и 
безопасно производство.

Or. en

Изменение 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от горите и на потоците от 
отпадъци със селскостопански, воден, 
промишлен и общински произход.

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от селското стопанство,
горите и на потоците от отпадъци със 
селскостопански, воден, промишлен и 
общински произход.

Or. en

Изменение 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от горите и на потоците от 

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от селското стопанство,
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отпадъци със селскостопански, воден, 
промишлен и общински произход.

горите и на потоците от отпадъци със 
селскостопански, воден, промишлен и 
общински произход.

Or. en

Изменение 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от горите и на потоците от 
отпадъци със селскостопански, воден, 
промишлен и общински произход.

Потенциалът на биологичните ресурси и 
екосистемите може да бъде използван 
по много по-устойчив, ефективен и 
интегриран начин. Например по-добре 
може да се оползотвори потенциалът на 
биомасата от селското стопанство,
горите и на потоците от отпадъци със 
селскостопански, воден, промишлен и 
общински произход.

Or. en

Обосновка

Следва да стане ясно, че само по себе си селското стопанство има голям потенциал 
за устойчиво производство и използване на биомаса чрез специализирани култури, 
разработването на растения с характерни качества и каскадното използване на 
културите.

Изменение 1377
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на нискоотпадна 
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производствена верига, която е в 
състояние да осигури снабдяването с 
храни в контекста на изменението на 
климата и увеличаващото се 
население, може да се постигне чрез 
подобряване на системите за 
управление, които да свеждат до 
минимум вложените ресурси както 
на равнище земя/море, така и в 
рамките на цялата верига на 
доставки. Колективните познания на 
земеделските производители за 
природните ресурси, екологичните 
процеси и качеството на продуктите 
може да бъде използвано като основа 
за свеждане до минимум на 
зависимостта от външни източници. 
Скъсяването на веригите на 
земеделските храни чрез постигане на 
потребителско доверие и по-голяма 
близост до производителите също е 
основа за нискоотпадна 
производствена верига, като в 
същото време решава проблема с 
търсенето от страна на 
потребителите на храни с високо 
качество, като се отчита хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 1378
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна и други 

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна и други 
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продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност.
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея.

продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност.
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея. Налице е голям обем от добре 
признати съществуващи научни 
доказателства за връзката между 
влошаването на природните ресурси, 
включително биологичното 
разнообразие, и функционирането на 
естествените и полуестествени 
екосистеми за осигуряване на 
изключително важни услуги за 
обществото и за да се действа 
наистина за решения, предложени в 
резултат от тази наука. Целта е 
създаването на системи за 
производство на храни, които вместо 
да влошават природните ресурси, от 
които зависят, укрепват, подсилват 
и подхранват ресурсната база, което 
би позволило устойчиво създаване на 
богатства. 

Or. en

Изменение 1379
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна и други 

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна и други 
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продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност.
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея.

продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност.
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея. За тази цел трябва да бъдат 
взети под внимание специфичните 
обстоятелства на най-отдалечените 
региони, особено що се отнася до 
туининга и изграждането на мрежи 
от изследователи и новатори.

Or. pt

Обосновка

Както е посочено в общото съобщение относно „Хоризонт 2020“ (COM(2011)0808), 
трябва да бъдат взети под внимание специфичните обстоятелства на най-
отдалечените региони, особено що се отнася до туининга и изграждането на мрежи 
от изследователи и новатори.

Изменение 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна и други 
продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност.

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна и други 
продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги и нулеви отпадъци 
и адекватна обществена ценност.
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Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея.

Отговорът на начина, по който 
създаваме, разпространяваме, 
пласираме, консумираме и регулираме 
производството на храни трябва да 
бъде по-добре разбиран и развиван. 
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея.

Or. en

Изменение 1381
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна и други 
продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност.
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея.

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които могат 
да произвеждат повече храна, фибри и 
други продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност.
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
нея.

Or. en

Изменение 1382
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Международната оценка на 
селскостопанските науки и 
технологии за развитие (IAASTD), по 
инициатива на Световната банка, в 
открито партньорство с 
многостранна група от 
заинтересовани организации, 
включително ФАО, ГЕФ, ПРООН, 
ЮНЕП, ЮНЕСКО, Световната банка 
и СЗО, след обстойни световни 
научни консултации, изготви 
всеобхватен политически отговор и 
пътна карта, които следва да бъдат 
водещият принцип при намирането 
на отговор на ЕС по отношение на 
предизвикателствата за 
намиране/създаване на системи за 
производство и доставка на храни, 
които не влошават ресурсната база.

Or. en

Изменение 1383
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
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стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията 
на равнището на Съюза са необходими 
и за съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните
райони. Въпреки това системите за 
генериране на богатство не могат да 
бъдат конкурентоспособни, ако 
влошават ресурсната си база, 
следователно тежестта пада върху 
истински устойчивите системи за 
овладяване на естествените процеси. 
Успоредно с пазарно ориентираните 
функции, биоикономиката поддържа 
и широка гама от общественополезни 
функции, които следва да бъдат 
запазени с оглед гарантирането, че 
основни услуги, които понастоящем 
не се възнаграждават от пазара, 
могат да продължат да бъдат 
предоставяни на обществото: 
селскостопанските и горските 
територии, биологичното 
разнообразие в земеделските земи и 
горите, качеството на водата и 
нейната достъпност, 
функционалността на почвата, 
стабилността на климата, 
качеството на въздуха, 
устойчивостта на наводнения и 
пожари. Предизвикателствата във 
връзка с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
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предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите, 
потребителите и крайните
ползватели. Действията на равнището 
на Съюза са необходими и за съгласуван 
отговор на това предизвикателство 
отвъд рамките на отделните сектори и 
със силно обвързване със съответните 
политики на Съюза. Координацията на 
равнище ЕС на научните изследвания и 
иновациите ще стимулира 
необходимите промени в Съюза и ще 
спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 1384
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, фибри, продукти 
на биологична основа и биоенергия, 
както и в основните екоситемни 
услуги, които понастоящем не се 
отчитат – ще генерира висока 
европейска добавена стойност. Ако се 
управлява по устойчив начин; тя може 
да се намали екологичният отпечатък на 
първичното производство и на веригата 
на доставки като цяло. Тя може да 
увеличи тяхната конкурентоспособност 
и да осигури работни места, както и 
възможности за стопанска дейност с 
оглед да се развиват селските и 
крайбрежните райони.
Предизвикателствата във връзка с 
продоволствената сигурност, 
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европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

устойчивото земеделие, горското 
стопанство и с биоикономиката като 
цяло са от европейски и световен 
характер. Действията на равнището на 
Съюза, са от съществено значение за 
формирането на клъстери, за да се 
постигне необходимият размах и 
критична маса в допълнение на 
усилията на отделни държави членки 
или групи от такива. Подходът с 
множество участници ще осигури 
необходимите полезни взаимодействия 
между изследователите, предприятията, 
земеделските стопани/производители, 
консултантите и крайните потребители.
Действията на равнището на Съюза са 
необходими и за съгласуван отговор на 
това предизвикателство отвъд рамките 
на отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от
сухоземната, морската и 
сладководната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
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екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата Пълноценно функциониращата 
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европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност, да повиши 
самостоятелността на Европа и да 
осигури работни места, както и 
възможности за стопанска дейност с 
оглед да се развиват селските и 
крайбрежните райони.
Предизвикателствата във връзка с 
продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en
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Изменение 1387
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото и сигурно
производство на възобновяеми ресурси 
от земната и водната околна среда и 
тяхното превръщане в храни, продукти 
на биологична основа и биоенергия, 
както и в съответни обществени блага –
ще генерира висока европейска 
добавена стойност. Ако се управлява по 
устойчив начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
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отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, фуражи, продукти 
на биологична основа и биоенергия, 
както и в съответни обществени блага –
ще генерира висока европейска 
добавена стойност. Ако се управлява по 
устойчив начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
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Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, продукти на 
биологична основа и биоенергия, както 
и в съответни обществени блага – ще 
генерира висока европейска добавена 
стойност. Ако се управлява по устойчив 
начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 

Пълноценно функциониращата 
европейска биоикономика —
включваща устойчивото производство 
на възобновяеми ресурси от земната и 
водната околна среда и тяхното 
превръщане в храни, фуражи, продукти 
на биологична основа и биоенергия, 
както и в съответни обществени блага –
ще генерира висока европейска 
добавена стойност. Ако се управлява по 
устойчив начин; тя може да се намали 
екологичният отпечатък на първичното 
производство и на веригата на доставки 
като цяло. Тя може да увеличи тяхната 
конкурентоспособност и да осигури 
работни места, както и възможности за 
стопанска дейност с оглед да се 
развиват селските и крайбрежните 
райони. Предизвикателствата във връзка 
с продоволствената сигурност, 
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устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските 
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

устойчивото земеделие и с 
биоикономиката като цяло са от 
европейски и световен характер.
Действията на равнището на Съюза, са 
от съществено значение за формирането 
на клъстери, за да се постигне 
необходимият размах и критична маса в 
допълнение на усилията на отделни 
държави членки или групи от такива.
Подходът с множество участници ще 
осигури необходимите полезни 
взаимодействия между изследователите, 
предприятията, земеделските
стопани/производители, консултантите 
и крайните потребители. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и за 
съгласуван отговор на това 
предизвикателство отвъд рамките на 
отделните сектори и със силно 
обвързване със съответните политики на 
Съюза. Координацията на равнище ЕС 
на научните изследвания и иновациите 
ще стимулира необходимите промени в 
Съюза и ще спомага за ускоряването им.

Or. en

Изменение 1390
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, Европейското 
партньорство за иновации в сферата 
на водите, общата политика в областта 
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програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

на рибарството, интегрираната морска 
политика, европейската програма за 
изменението на климата, Рамковата 
директива за водите, Рамковата 
директива за морската стратегия, плана 
за действие за горите, тематичната 
стратегия за опазване на почвите, 
стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

Or. en

Изменение 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и
устойчивост“, Европейското 
партньорство за иновации в сферата 
на водите, общата политика в областта 
на рибарството, интегрираната морска 
политика, европейската програма за 
изменението на климата, Рамковата 
директива за водите, Рамковата 
директива за морската стратегия, плана 
за действие за горите, тематичната 
стратегия за опазване на почвите, 
стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.
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Or. en

Изменение 1392
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, външната политика и 
политиката за подпомагане на 
развитието, фитосанитарните стратегии, 
стратегиите за здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, и 
регулаторните рамки за опазване на 
околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
европейска добавена стойност, ще 

Научните изследвания и иновациите ще 
имат допирни точки с широк спектър от 
политики и съответни цели на Съюза, 
включително общата селскостопанска 
политика (по-специално политиката за 
развитие на селските райони) и 
европейско партньорство за иновации
„Селскостопанска производителност и 
устойчивост“, общата политика в 
областта на рибарството, интегрираната 
морска политика, европейската 
програма за изменението на климата, 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морската 
стратегия, плана за действие за горите, 
тематичната стратегия за опазване на 
почвите, стратегията за биологичното 
разнообразие на ЕС за 2020 г., 
стратегическия план за енергийни 
технологии, политиките на Съюза в 
областта на иновациите и 
промишлеността, стратегията за 
сигурност на Съюза, външната 
политика и политиката за подпомагане 
на развитието, фитосанитарните 
стратегии, стратегиите за здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях, и регулаторните рамки за опазване 
на околната среда, здравето и 
безопасността, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, 
за действия във връзка с климата, и за 
намаляване на отпадъците. По-добрата 
интеграция на научните изследвания и 
иновациите в съответните политики на 
Съюза значително ще подобри тяхната 
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осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

европейска добавена стойност, ще 
осигури лостов ефект, ще увеличи 
общественото значение и ще спомогне 
за по-нататъшното развитие на 
устойчивото управление на земята, 
моретата и океаните, както и на 
пазарите на биоикономиката.

Or. en

Изменение 1393
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продиктуваните от предизвикателствата 
действия, насочени към социални и 
икономически ползи и модернизацията 
на свързаните с биоикономиката 
сектори и пазари, се подкрепят чрез 
мултидисциплинарни научни 
изследвания, които са двигател на 
иновациите и водят до разработването 
на нови практики, продукти и процеси.
Освен това ще се следва широк подход 
към иновациите, обхващащ 
технологични, нетехнологични, 
организационни, икономически и 
социални иновации, включително 
например нови бизнес модели, 
търговски марки и услуги.

Продиктуваните от предизвикателствата 
действия, насочени към екологични,
социални и икономически ползи и 
модернизацията на свързаните с 
биоикономиката сектори, участващи 
страни и пазари, се подкрепят чрез 
мултидисциплинарни научни 
изследвания, които са двигател на 
иновациите и водят до разработването 
на нови практики, устойчиви продукти 
и процеси. Освен това ще се следва 
широк подход към иновациите, 
обхващащ технологични, 
нетехнологични, организационни, 
икономически и социални иновации, 
включително например нови бизнес 
модели, търговски марки и услуги.
Потенциалът на земеделските 
стопани и на МСП за принос към 
иновациите в областта трябва да 
бъде напълно признат. Подходът към 
биоикономиката отчита значението 
на местния опит, създавайки по-
добри възможности на местно 
равнище, като в същото време 
постига сближаване между 
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разнообразието и сложността.

Or. en

Изменение 1394
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Устойчиво земеделие и горско 
стопанство

а) Устойчиво земеделие, включително 
орна земя, животновъдство и горско 
стопанство

Or. en

Изменение 1395
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Устойчиво земеделие и горско 
стопанство

а) Устойчиво земеделие

Or. en

Изменение 1396
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 

Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски системи, които да са както 
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опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението 
на климата и ограничаването му. 
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване 
на селските райони.

ресурсно ефективни (включително 
нисковъглеродни), така и устойчиви, 
като същевременно са в състояние да 
отговарят на новите изисквания на 
развиващата се биоикономика.

Or. en

Изменение 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така 
и устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни, така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Or. en
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Изменение 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси, като 
водата и почвите, и се запазват и
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към
постигането на по-устойчиви и 
производителни земеделски, 
включително системи за 
размножаване на животни, и горски 
системи, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни и с ниско 
потребление на вода), така и устойчиви
и произвеждащи по-малко отпадъци. 
Освен това дейностите са насочени 
към разработване на услуги, 
концепции и политики за икономическо 
укрепване на селските райони и 
насърчаване на устойчивото 
потребление. По-специално по 
отношение на горското стопанство 
целта е да се осъществи устойчиво 
производство на продукти на 
биологична основа, екосистемни 
услуги и достатъчно биомаса, като 
надлежно се отчитат 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти на горското 
стопанство. Дейностите ще се 
съсредоточат върху по-
нататъшното развитие на 
производството и устойчивостта на 
ресурсно ефективни горски системи, 
които способстват за засилването на 
устойчивостта на горите и 
опазването на биологичното 
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разнообразие и които могат да 
отговарят на увеличеното търсене на 
биомаса. Следва да се разгледат и 
услугите, свързани с горите, като 
пречистване на водите, поддържане 
на биологичното разнообразие 
(включително естествените врагове 
на селскостопански вредители) или 
културни въпроси.

Or. en

Изменение 1399
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси на 
световно равнище и се подобряват 
екосистемните услуги, включително
опазване на биологичното 
разнообразие и естествените 
местообитания, и справяне с 
изменението на климата и 
ограничаването му. Дейностите
насърчават систематичния подход и
са насочени към по-устойчиви и 
производителни земеделски и горски 
системи, включително биологично 
земеделие, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни и независими от 
външни източници), така и устойчиви, 
като същевременно се разработват 
услуги, концепции и политики, целящи 
да гарантират разнообразие на 
системите за производство на храни 
и икономическо укрепване на селските 
райони.
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Or. en

Изменение 1400
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси, 
включително биологичното 
разнообразие, и се подобряват 
екосистемните услуги, включително 
справяне с изменението на климата и 
ограничаването му. Дейностите са 
насочени към по-устойчиви и 
производителни земеделски и горски 
системи, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни, независими от 
външни източници и биологично 
земеделие), опазват природните 
ресурси, така и да бъдат разнообразни, 
способни да се адаптират към 
променящата се среда и устойчиви, 
като същевременно се разработват 
услуги, концепции и политики за
разнообразяване на хранителните 
системи и икономическо укрепване на 
селските райони.

Or. en

Изменение 1401
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси, 
включително биологичното 
разнообразие в европейска и световна 
перспектива, и се подобряват 
екосистемните услуги, включително
ограничаване на изменението на 
климата. Дейностите са насочени към 
по-устойчиви, гъвкави и 
производителни земеделски и горски 
системи, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни, независими от 
външни източници и биологично 
земеделие), така и да опазват и 
увеличават природните ресурси, да 
бъдат разнообразни, способни да се 
адаптират към променящата се 
среда и устойчиви, като същевременно 
се разработват услуги, концепции и 
политики за разнообразяване на 
хранителните системи и
икономическо укрепване на селските 
райони.

Or. en

Изменение 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси, 
включително биологичното 
разнообразие в европейска и световна 
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климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така
и устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

перспектива, и се подобряват 
екосистемните услуги, включително 
справяне с изменението на климата и 
ограничаването му. Дейностите са 
насочени към по-устойчиви и 
производителни земеделски, 
животновъдни и горски системи, които 
да са ресурсно ефективни (включително 
нисковъглеродни, независими от 
външни източници и биологично 
земеделие), опазват природните 
ресурси, разнообразни, способни да се 
адаптират към променящата се 
среда и устойчиви, като същевременно 
се разработват услуги, концепции и 
политики за разнообразяване на 
хранителните системи и
икономическо укрепване на селските 
райони.

Or. en

Обосновка

Секторът на животновъдството трябва да бъде установен, тъй като той 
представлява важна част от общата стойност на цялата селскостопанска 
продукция на ЕС. Предложенията не следва само да търсят технически решения за 
повишаване на ефективността, но също така да поставят акцент върху 
производствените системи, които спестяват ресурси.

Изменение 1403
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се
опазват базата на природните ресурси 
и биологичното разнообразие и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
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устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така
и устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са ресурсно ефективни (включително 
нисковъглеродни), да опазват 
природните ресурси, да са 
разнообразни и устойчиви, като 
същевременно се разработват услуги, 
концепции и политики за икономическо 
укрепване на селските райони.

Or. en

Изменение 1404
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси, 
включително биологичното 
разнообразие в световна и европейска 
перспектива, и се подобряват 
екосистемните услуги, включително 
справяне с изменението на климата и 
ограничаването му. Дейностите са 
насочени към по-устойчиви и 
производителни земеделски и горски 
системи, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни, с ниско вътрешно 
потребление и интегрирано селско 
стопанство), така и устойчиви, като 
същевременно се разработват услуги, 
концепции и политики за икономическо 
укрепване на селските райони.

Or. es
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Обосновка

Горното изменение разглежда биологичното разнообразие като природен ресурс, 
който да бъде защитен чрез дейности, характеризиращи се с ефективно използване на 
ресурсите.

Изменение 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, както и към повишаване на 
качеството и стойността на 
селскостопанските продукти, и
същевременно се разработват услуги, 
концепции и политики за икономическо 
укрепване на селските райони.

Or. en

Изменение 1406
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
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други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се
запазват и подобряват екосистемните 
услуги, включително справяне с 
изменението на климата и 
ограничаването му. Дейностите са 
насочени към по-устойчиви и 
производителни земеделски и горски 
системи, които да са както ресурсно 
ефективни (включително 
нисковъглеродни), така и устойчиви, 
като същевременно се разработват 
услуги, концепции и политики за 
икономическо укрепване на селските 
райони.

Or. en

Изменение 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението на 
климата и ограничаването му.
Дейностите са насочени към по-
устойчиви и производителни 
земеделски и горски системи, които да 
са както ресурсно ефективни
(включително нисковъглеродни и с 
ниско потребление на вода), така и 
устойчиви, като същевременно се 
разработват услуги, концепции и 
политики за икономическо укрепване на 
селските райони.

Or. en
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Изменение 1408
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) Устойчиво горско стопанство
Целта е устойчивото производство 
на достатъчно биомаса от горите, 
при надлежно отчитане на 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти на горското 
стопанство. Това ще защитава 
природните ресурси и сигурните 
екоситемни услуги, включително 
адаптирането и смекчаването на 
изменението на климата. 
Дейностите ще се съсредоточат 
върху по-нататъшното развитие на 
устойчиви горски системи, които да 
са високо продуктивни, ресурсно 
ефективни и способстващи за 
засилването на устойчивостта на 
горите и опазването на биологичното 
разнообразие, като отговарят на 
увеличеното търсене на биомаса от 
горите.

Or. en

Изменение 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Устойчив и конкурентоспособен 
хранително-вкусов сектор за безопасно 
и здравословно хранене

б) Устойчив и конкурентоспособен 
хранително-вкусов сектор за безопасно, 
достъпно и здравословно хранене
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Or. en

Изменение 1410
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и фуражи
и на консумацията на храни, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към постигането на широко 
разнообразие от здравословни, 
автентични, висококачествени и 
безопасни храни за всички граждани, 
информиран избор на потребителите и 
конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на 
по-малко ресурси и добавки и
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.
Конкурентоспособността може да 
бъде определена на различни равнища, 
като целта е да се постигнат 
системи, които позволяват 
земеделските производители да бъдат 
конкурентоспособни на местно и 
регионално равнище; следва да има 
съгласуваност в подхода на ЕС, така 
че стремежът към 
конкурентоспособност на световния 
пазар да не противоречи на усилията 
и финансирането на ЕС за създаване 
на жизнени местни икономики и къси 
вериги на производство и снабдяване с 
хранителни продукти. Отрицателни 
външни ефекти от интензивните 
системи за производство, 
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първоначално разглеждани като 
„конкурентни“ и „продуктивни“, 
следва да бъдат широко разгледани, 
като всяко понятие за „достъпни“ 
храни следва да отчита и разходите 
за данъкоплатците и държавния 
бюджет във връзка с въздействията 
върху околната среда и общественото 
здраве.

Or. en

Изменение 1411
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
на храни и фуражи,
разпространението и потреблението 
на храни, а хранително-вкусовият 
сектор да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към
постигането на широко разнообразие 
от здравословни, автентични, 
висококачествени и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и
добавки и генерирането на по-малко 
странични продукти, отпадъци и 
парникови газове.

Or. en

Изменение 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и фуражи
и на потреблението на храни, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към постигането на широко 
разнообразие от здравословни, 
автентични, висококачествени и 
безопасни храни за всички граждани, 
информиран избор на потребителите и 
конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на 
по-малко ресурси и добавки и
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Or. en

Обосновка

Голямото разнообразие при производството на храни запазва и увеличава 
разнообразието от консумирани храни и подобрява здравето и благосъстоянието на 
гражданите. Повторното свързване на потребителите и производителите в засягащ 
цялата верига подход на автентична и естествена храна ще донесе ползи за 
общественото здраве и ще доведе до по-устойчиво поведение на потребление.

Изменение 1413
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна
и достъпна по цена храна, както и да се 

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
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повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и фуражи
и на потреблението на храни, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към постигането на широко 
разнообразие от здравословни, 
висококачествени и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Or. en

Изменение 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите и околната среда за 
безопасна, здравословна и достъпна по 
цена храна, както и да се повиши 
устойчивостта на преработката и 
разпространението на храни и фуражи, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към здравословни и безопасни 
храни за всички граждани, информиран 
избор на потребителите и 
конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на 
по-малко ресурси и генерирането на по-
малко странични продукти, отпадъци и 
парникови газове.

Or. en
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Изменение 1415
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за висококачествена,
безопасна, здравословна и достъпна по 
цена храна, както и да се повиши 
устойчивостта на преработката и 
разпространението на храни и фуражи, а 
хранително-вкусовият сектор да стане 
по-конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към висококачествени,
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 
методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

Or. it

Изменение 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката 
и разпространението на храни и 
фуражи, а хранително-вкусовият сектор 
да стане по-конкурентоспособен.
Дейностите са насочени към 
здравословни и безопасни храни за 
всички граждани, информиран избор на 
потребителите и конкурентоспособни 

Целта е да се изпълнят изискванията на 
гражданите за безопасна, здравословна 
и достъпна по цена храна, както и да се 
повиши устойчивостта на преработката, 
разпространението и потреблението
на храни и фуражи, а хранително-
вкусовият сектор да стане по-
конкурентоспособен. Дейностите са 
насочени към здравословни и безопасни 
храни за всички граждани, информиран 
избор на потребителите и 
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методи за преработка на храни с 
използването на по-малко ресурси и 
генерирането на по-малко странични 
продукти, отпадъци и парникови газове.

конкурентоспособни методи за 
преработка на храни с използването на 
по-малко ресурси и генерирането на по-
малко странични продукти, отпадъци и 
парникови газове.

Or. en

Изменение 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Оползотворяване на потенциала на 
водните биологични ресурси

в) Оползотворяване на потенциала на 
водните ресурси чрез устойчиво 
управление на рибарството

Or. en

Изменение 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните ресурси за получаването на 
максимални социални и икономически 
ползи/възвращаемост от европейските 
океани и морета. Дейностите са 
насочени към оптимален принос за 
осигуряването на храна чрез развитие на 
устойчиво и екологосъобразно 
рибарство и конкурентоспособна 
европейска аквакултура в контекста на 
световната икономика и към 
стимулиране на морските иновации чрез 
биотехнология за подхранване на 
интелигентен „син“ растеж.
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растеж.

Or. en

Изменение 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж, при надлежно зачитане както 
на ограниченията, така и на 
възможностите на морската среда.
Моретата и океаните също играят 
важна роля в регулирането на 
климата и са сериозно засегнати от 
човешката дейност и изменението на 
климата. Общата цел е да се 
формират взаимосвързани 
мореплавателски и морски научни и 
технологични познания, за да се 
отключи потенциалът за син растеж 
в целия кръг от мореплавателски и 
морски отрасли, като се намаляват 
въглеродният отпечатък и 
замърсяването, опазва се морската 
околна среда и се извършва 
адаптиране към изменението на 
климата.
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Or. en

Изменение 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е управление на водните 
биологични ресурси за получаването на 
максимални социални и икономически 
ползи/възвращаемост от европейските 
океани, морета и вътрешни води.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство, 
устойчиво управление на 
екосистемите, предоставящи стоки и
услуги, конкурентоспособна и 
екологосъобразна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на
мореплавателските и морските 
иновации чрез биотехнология за 
подхранване на интелигентен „син“ 
растеж. Взаимосвързаните 
мореплавателски, сладководни и 
морски научно-технологични знания 
ще бъдат разгледани с цел 
отключване на потенциала на 
моретата и вътрешните води в 
рамките на мореплавателския и 
морския сектор, като същевременно 
се осигурява опазване на околната 
среда и приспособяване към 
изменението на климата.
.

Or. en
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Изменение 1421
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж. Принципът на предпазливост, 
както и тревогите на гражданското 
общество, свързани с използването и 
разпространението на биотехнологии 
в открити морски екосистеми, 
трябва да бъдат взети предвид.

Or. en

Изменение 1422
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета, като 
в същото време се опазват 
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принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез 
биотехнология за подхранване на 
интелигентен „син“ растеж.

биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги. Дейностите са 
насочени към оптимален принос за 
осигуряването на храна чрез развитие на 
устойчиво и екологосъобразно 
рибарство и европейска аквакултура в 
контекста на световната икономика.
Екологичните съображения, свързани 
с използването на биотехнологии в 
открити морски екосистеми, трябва 
да бъдат разглеждани внимателно.

Or. en

Изменение 1423
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж. Тези дейности ще отчетат 
съображенията на гражданското 
общество срещу използването на 
някои видове биотехнологии в 
открити морски екосистеми.

Or. en
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Изменение 1424
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 
аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

Целта е устойчивата експлоатация и 
поддържане на водните биологични 
ресурси за получаването на максимални 
социални и икономически 
ползи/възвращаемост от европейските 
океани и морета. Дейностите са 
насочени към оптимален принос за 
осигуряването на храна чрез развитие на 
устойчиво и екологосъобразно 
рибарство и конкурентоспособна 
европейска аквакултура в контекста на 
световната икономика и към 
стимулиране на морските иновации чрез 
биотехнология за подхранване на 
интелигентен „син“ растеж.

Or. en

Изменение 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Приложение 1 – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е устойчивата експлоатация на 
водните биологични ресурси за 
получаването на максимални социални 
и икономически ползи/възвращаемост 
от европейските океани и морета.
Дейностите са насочени към оптимален 
принос за осигуряването на храна чрез 
развитие на устойчиво и 
екологосъобразно рибарство и 
конкурентоспособна европейска 

Целта е устойчивата експлоатация и 
поддържане на водните биологични 
ресурси за получаването на максимални 
социални и икономически 
ползи/възвращаемост от европейските 
океани и морета. Дейностите са 
насочени към оптимален принос за 
осигуряването на храна чрез развитие на 
устойчиво и екологосъобразно 
рибарство и конкурентоспособна 
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аквакултура в контекста на световната 
икономика и към стимулиране на 
морските иновации чрез биотехнология 
за подхранване на интелигентен „син“ 
растеж.

европейска аквакултура в контекста на 
световната икономика и към 
стимулиране на морските иновации чрез 
биотехнология за подхранване на 
интелигентен „син“ растеж.

Or. en

Изменение 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите (включително 
храна, енергия, въглерод, вода и почви),
устойчива и конкурентоспособна 
европейска промишленост на 
биологична основа, като 
същевременно биоотпадъците се 
превръщат в актив, който се използва 
в пълния му потенциал, за което е 
важно да се установи затворен кръг 
на храни между градските и селските 
райони. Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива второ и трето 
поколение, използващи биомаса и други 
остатъци от първичното
селскостопанско и горско
производство, биологични отпадъци и 
странични продукти на промишлеността 
на биологична основа, както и 
превръщане на биологичните 
отпадъци от градските райони в 
селскостопански суровини чрез 
ефективно почистване. Това ще 
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насърчи отварянето на нови пазари и 
ще създаде потенциални нови потоци 
от приходи за първичните 
производители чрез спомагаща за това 
стандартизация, схеми за 
сертифициране, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Or. en

Изменение 1427
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид
последиците от биоикономиката за 
ползването на земята и промените в 

Целта е да се насърчава развитието на
възобновяема и енергийно ефективна, 
ефективно използваща ресурсите, 
устойчива и конкурентоспособна 
европейска промишленост на 
биологична основа. Дейностите са 
насочени към подпомагане на 
биоикономиката чрез превръщането на 
традиционни промишлени процеси и 
продукти в такива на биологична основа 
с ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, когато това е 
необходимо, а също и чрез регулиране, 
демонстрации и др., като се вземат 
предвид екологичните и социално-
икономическите последици от 
биоикономиката за ползването на земята 
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него. и промените в него.

Or. en

Изменение 1428
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа, 
като се запазват ресурсите и се 
използват ефективно. Дейностите са 
насочени към подпомагане на 
биоикономиката чрез превръщането на 
традиционни промишлени процеси и 
продукти в такива на биологична основа 
с ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, но и чрез 
подразделение, регулиране,
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него, както и 
мнението и опасенията на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 1429
Corinne Lepage



PE492.789v01-00 110/201 AM\907849BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него, както и 
мнението и опасенията на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
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Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията (включително водата и 
енергията), разработване на 
интегрирани рафинерии за биогорива, 
използващи биомаса от първичното 
производство, биологични отпадъци и 
странични продукти на промишлеността 
на биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Or. en

Изменение 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива,
произвеждащи и използващи биомаса 
от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
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биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Or. en

Изменение 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива,
произвеждащи и използващи биомаса 
от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Or. en
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Изменение 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива,
произвеждащи и използващи биомаса 
от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Or. en

Обосновка

Развитието на интегрирани рафинерии за биогорива не трябва да се ограничава само 
до използването.

Изменение 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се насърчава развитието на
нисковъглеродна, ефективно 
използваща ресурсите, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Целта е да се насърчава развитието на 
ефективно използваща ресурсите, 
устойчива, конкурентоспособна и с 
ниски емисии европейска 
промишленост на биологична основа.
Дейностите са насочени към 
подпомагане на биоикономиката чрез 
превръщането на традиционни 
промишлени процеси и продукти в 
такива на биологична основа с 
ефективно използване на ресурсите и 
енергията, разработване на интегрирани 
рафинерии за биогорива, използващи 
биомаса от първичното производство, 
биологични отпадъци и странични 
продукти на промишлеността на 
биологична основа, отваряне на нови 
пазари чрез спомагаща за това 
стандартизация, регулиране, 
демонстрации, изпитвания на място и 
др., като се вземат предвид последиците 
от биоикономиката за ползването на 
земята и промените в него.

Or. en

Изменение 1435
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) Взаимосвързани мореплавателски 
и морски изследвания
Разработването на живите и 
неживите морски ресурси, 
използването на различни източници 
на морска енергия, както и богатото 
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разнообразие от възможности за 
използване на морските басейни 
поставят взаимосвързани научни и 
технологични предизвикателства. 
Моретата и океаните също така 
играят важна роля в регулирането на 
климата, но са сериозно засегнати от 
човешката дейност в 
континенталните, крайбрежните и 
морските зони, както и от 
изменението на климата. Общата 
цел е да се формират взаимосвързани 
мореплавателски и морски научни и 
технологични познания (включително 
посредством проучвания на пелагични 
птици), за да се отключи 
потенциалът за син растеж в целия 
кръг от мореплавателски и морски 
отрасли, като се опазва морската 
околна среда и се извършва 
адаптиране към изменението на 
климата. Този стратегически 
координиран подход за 
мореплавателски и морски 
изследвания в рамките на 
предизвикателствата и стълбовете 
на „Хоризонт 2020“ също така ще 
окаже подкрепа в прилагането на 
съответните политики на Съюза, за 
да спомогне за осъществяване на 
ключовите цели за син растеж.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Teresa Riera Madurell, изменение 168. Изменение, с което да се 
добави, че проучването на някои видове морски птици се развива бързо и се оказва 
изключително полезно за разбирането на по-широката морска околна среда.

Изменение 1436
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 2 – подточка 2.3 а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3 a) Целта е да доставя достатъчно 
количество храна, фураж, биомаса и 
други суровини, като същевременно се 
опазват природните ресурси и се 
подобряват екосистемните услуги, 
включително справяне с изменението 
на климата и ограничаването му, 
като в същото време се развиват 
услуги, концепции и политики за 
укрепване на селските райони, 
включително и препитание за 
коренното население в Арктика.

Or. en

Изменение 1437
Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се осъществи 
прехода към надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система, 
в условията на все по-оскъдни ресурси, 
нарастващи енергийни нужди и 
изменението на климата.

Конкретната цел е да се осъществи 
прехода към надеждна, достъпна,
устойчива и конкурентоспособна 
енергийна система, в условията на все 
по-оскъдни ресурси, нарастващи 
енергийни нужди и изменението на 
климата.

Or. de

Изменение 1438
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел. 
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % 
от всички емисии на парникови газове 
в Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и 
този процент вероятно ще се 
увеличи. Тази тенденция би довела до 
пълна зависимост от внос на нефт и 
газ към 2050 г. Изправени пред 
нестабилни енергийни цени на 
световния пазар в съчетание с тревога 
относно сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г. В 
допълнение възобновяемите енергийни 
източници следва да покриват 20 % от 
крайното потребление на енергия през 
2020 г. в съчетание с увеличение с 20 % 
на енергийната ефективност.
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Системата се нуждае от съществена 
промяна в тази посока, защото,
изправени пред нестабилни енергийни 
цени на световния пазар (в съчетание с 
тревога относно сигурността на 
доставките), нараснало данъчно бреме 
върху източниците на енергия и 
високата цена на приспособяването 
към политиките на Съюза в 
областта на околната среда и 
изменението на климата,
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. it

Изменение 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност.
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на
целите за спестяване на енергия. До 
2050 г. трябва да се постигне 80—95 
% намаление на емисиите на 
парникови газове. За постигането на 
тази цел технологиите за 
възобновяема енергия до средата на 
този век трябва да съставляват най-
голям дял от енергийните доставки 
на Европа. Това трябва да бъде 
придружено от амбициозна политика 
за енергийна ефективност като най-
рентабилен начин за постигане на 
дългосрочните ни цели за намаляване 
на въглеродните емисии. Затова е 
целесъобразно три четвърти от 
бюджета по това предизвикателство 
да бъдат насочени към изследвания и 
иновации във възобновяемата енергия 
и енергийната ефективност. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на
устойчиви ниски емисии на въглероден 
диоксид, сигурност и ценова достъпност 
на енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
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тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Изменение 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. До 2050 г. 
следва да се постигне 80—95 % 
намаление на емисиите на парникови 
газове. Всички сценарии за 
декарбонизация в енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. показват, 
че до средата на този век 
технологиите за възобновяема 
енергия ще съставляват най-голям 
дял от технологиите за енергийни 
доставки. Това трябва да бъде 
придружено от амбициозна политика 
за енергийна ефективност като най-
рентабилен начин за постигане на 
дългосрочните ни цели за намаляване 
на въглеродните емисии. Затова е 
целесъобразно три четвърти от 
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процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

бюджета по това предизвикателство 
да бъдат насочени към изследвания и 
иновации във възобновяемата енергия 
и енергийната ефективност. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на
разработването на алтернативи на 
изкопаемите горива, сигурност и 
ценова достъпност на енергията, като в 
същото време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Изменение 1441
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
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2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. До 2050 г. 
следва да се постигне 80—95 % 
намаление на емисиите на парникови 
газове. Всички сценарии в 
Енергийната пътна карта за периода 
до 2050 г. показват, че до средата на 
този век технологиите за 
възобновяема енергия ще съставляват 
най-голям дял от технологиите за 
енергийни доставки, както и че 
енергийната ефективност ще играе 
ключова роля за постигането на 
целите. Затова е целесъобразно 85 % 
от бюджета по това 
предизвикателство да бъдат насочени 
към изследвания и иновации във 
възобновяемата енергия и 
постигането на ефективност на 
равнище на крайно потребление. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на
възобновяема енергия, сигурност и 
ценова достъпност на енергията, като в 
същото време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 



PE492.789v01-00 122/201 AM\907849BG.doc

BG

Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Изменение 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. До 2050 г. 
следва да се постигне 80—95 % 
намаление на емисиите на парникови 
газове. Сценариите за декарбонизация 
в енергийната пътна карта за 
периода до 2050 г. показват, че 
технологиите за възобновяема 
енергия ще трябва, при достатъчно 
инвестиции и усвояване, до средата 
на този век да съставляват най-голям 
дял от технологиите за енергийни 
доставки. Следователно е 
целесъобразно съразмерни средства по 
това предизвикателство да бъдат 
насочени към изследвания и иновации 
във възобновяемата енергия. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
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Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Изменение 1443
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Затова е 
уместно по-голямата част на 
бюджета по това предизвикателство 
да бъде насочена към изследвания и 
иновации във възобновяемата енергия, 
съхранение на енергия, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
производство на въглеродно 
неутрална енергия и подобрения в 
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постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

управлението на мрежата и 
енергийната ефективност. 
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Изменение 1444
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
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потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Затова е 
важно акцентът да бъде поставен 
върху намирането на оптимално 
решение за интегрирането на 
източници на възобновяема енергия 
чрез балансиране на 
електропреносната мрежа и 
динамичните и екологично 
чувствителни технологии за 
производство. Постигането на тези 
цели изисква радикално преустройство 
на енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Обосновка

Технологиите за възобновяема енергия играят ключова роля във всички сценарии за 
декарбонизация в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. и поради това 
акцентът в научноизследователската и развойна дейност следва да бъде върху 
правилния баланс при интегрирането на нови технологии за възобновяема енергия в 
електропреносната мрежа.
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Изменение 1445
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. евентуално с още 80—95 %. В 
допълнение възобновяемите енергийни 
източници следва да покриват 20 % от 
крайното потребление на енергия през 
2020 г. в съчетание с увеличение с 20 % 
на енергийната ефективност.
Постигането на тези цели изисква 
радикално преустройство на 
енергийната система за съчетаване на 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г., освен ако в ЕС не бъдат 
разработени нови устойчиви 
източници. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.
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Or. en

Обосновка

Крайната цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г. все още не е 
окончателно решена. Нивата от 80–95 % са желателни, но не непременно 
постижими. Освен това в Европа има нови източници на газ и нефт и в момента се 
обсъжда дали те могат да бъдат добивани по устойчив начин. Тези възможности не 
бива да бъдат пренебрегвани в „Хоризонт 2020“.

Изменение 1446
Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80-95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
зависимост от внос на нефт и газ към 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80-95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква допълнително 
развитие на енергийната система за 
съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция може да увеличи 
зависимостта от внос на нефт и газ 
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2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

към 2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. de

Изменение 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии на 
въглероден диоксид, сигурност и ценова 
достъпност на енергията, като в същото 
време се укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 

Съюзът възнамерява до 2020 г. да 
намали емисиите на парникови газове с 
20 % под равнището от 1990 г., а до 
2050 г. с още 80—95 %. В допълнение 
възобновяемите енергийни източници 
следва да покриват 20 % от крайното 
потребление на енергия през 2020 г. в 
съчетание с увеличение с 20 % на 
енергийната ефективност. Постигането 
на тези цели изисква радикално 
преустройство на енергийната система 
за съчетаване на ниски емисии, 
сигурност и ценова достъпност на 
енергията, като в същото време се 
укрепи икономическата 
конкурентоспособност на Европа.
Европа понастоящем е далеч от 
постигането на тази обща цел.
Европейската енергийна система все 
още разчита на 80 % на изкопаеми 
горива, и този сектор генерира 80 % от 
всички емисии на парникови газове в 
Съюза. Ежегодно 2,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза се 
изразходват за вноса на енергия и този 
процент вероятно ще се увеличи. Тази 
тенденция би довела до пълна 
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зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

зависимост от внос на нефт и газ към 
2050 г. Изправени пред нестабилни 
енергийни цени на световния пазар в 
съчетание с тревога относно 
сигурността на доставките, 
промишлеността и потребителите в 
Европа изразходват все по-голяма част 
от доходите си за енергия.

Or. en

Изменение 1448
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътната карта за изграждането до 
2050 г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, 
че преследваното намаляване на 
емисиите на парникови газове ще 
трябва да бъде осъществено главно в 
рамките на територията на Съюза. 
Това би означавало емисиите на CO2 
от енергетиката да се намалят до 
2050 г. с над 90 %, от 
промишлеността — с над 80 %, от 
транспорта — най-малко с 60 % и от 
жилищния сектор и услугите — с 
около 90 %.

заличава се

Or. it

Обосновка

Както става видно от името й, програмата обхваща периода само до 2020 г. Поради 
това няма смисъл да се споменават възможни бъдещи сценарии за следващите 
десетилетия.

Изменение 1449
Giles Chichester, Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътната карта за изграждането до 205027 

г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, че
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г. с 
над 90 %, от промишлеността — с над 
80 %, от транспорта — най-малко с 60 % 
и от жилищния сектор и услугите — с 
около 90 %.

Пътната карта за изграждането до 205027 

г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г. с 
над 90 %, от промишлеността — с над 
80 %, от транспорта — най-малко с 60 % 
и от жилищния сектор и услугите — с 
около 90 %. Пътната карта също 
показва, че в краткосрочен до 
средносрочен план, наред с другото, 
газът може да допринесе за 
преобразуването на енергийния 
сектор.

Or. en

Изменение 1450
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътната карта за изграждането до 205027 

г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г. с 
над 90 %, от промишлеността — с над 
80 %, от транспорта — най-малко с 60 

Пътната карта за изграждането до 205027 

г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика, във вида, в 
който е изготвена от Европейската 
комисия, предпоставя, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза, предвид 
липсата на споразумение по този 
въпрос на световно равнище. Това би 
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% и от жилищния сектор и услугите — с
около 90 %.

означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г.
дори с над 90 %, от промишлеността —
с над 80 %, от транспорта — с 60 % и от 
жилищния сектор и услугите — с 90 %.

Or. en

Обосновка

Крайната цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г. все още не е 
окончателно решена. Нивата от 80–95 % са желателни, но не непременно 
постижими.

Изменение 1451
Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътната карта за изграждането до 2050 
г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г. с 
над 90 %, от промишлеността — с над
80 %, от транспорта — най-малко с 
60 % и от жилищния сектор и услугите
— с около 90 %.

Пътната карта за изграждането до 2050 
г. на конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика показва, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове би трябвало да 
бъде осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката, промишлеността, 
транспорта, жилищния сектор, услугите
и други сектори да се намалят до 2050 
г.

Or. de

Изменение 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътната карта за изграждането до 205027

г. на конкурентоспособна
нисковъглеродна икономика показва, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г. с 
над 90 %, от промишлеността — с над 
80 %, от транспорта — най-малко с 60 % 
и от жилищния сектор и услугите — с 
около 90 %.

Пътната карта за изграждането до 205027

г. на конкурентоспособна икономика с 
ниски емисии показва, че 
преследваното намаляване на емисиите 
на парникови газове ще трябва да бъде 
осъществено главно в рамките на 
територията на Съюза. Това би 
означавало емисиите на CO2 от 
енергетиката да се намалят до 2050 г. с 
над 90 %, от промишлеността — с над 
80 %, от транспорта — най-малко с 60 % 
и от жилищния сектор и услугите — с 
около 90 %.

Or. en

Изменение 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 

За постигане на тези намаления, трябва
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги; 
значителна част от бюджета по 
това обществено предизвикателство 
следователно се изразходва за 
подкрепа на изследванията и 
иновациите във възобновяемата 
енергия, разпределението на енергия, 
интелигентните мрежи, 
съхраняването на енергия и 
енергийната ефективност. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
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услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги, които да допринасят за 
справянето с енергийните 
предизвикателства и които са с
потенциал за широко разпространение 
на европейския и на международните 
пазари, и да се въведе интелигентно 
управление на потреблението въз 
основа на отворен и прозрачен енергиен 
пазар, както и на интелигентни системи 
за управление на енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 1454
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги; тъй 
като енергийната ефективност и 
технологиите за възобновяема 
енергия не са напразни възможности 
за постигане на целите на 
декарбонизацията, поне 75% от 
бюджета по това обществено 
предизвикателство се разпределят за 
тези технологии. Това трябва да се 
осъществява успоредно с 
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авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. en

Обосновка

Енергийната пътна карта на ЕО подчертава значението на възобновяемата енергия и 
на енергийната ефективност като част от всички нейни сценарии, насочени към 
постигане на целите на декарбонизацията за периода до 2050 г. Значителна подкрепа 
е нужна за изследванията и иновациите, за да може Европа да постигне това.

Изменение 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги.
Специално внимание трябва да се 
обърне на изследванията, развитието 
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както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

и разгръщането на малки и микро 
енергийни генератори. Това трябва да 
се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
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включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги, които да спомагат за справяне
с енергийните предизвикателства, 
особено поради интегрирането на 
възобновяемата енергия, и които са с
потенциал за широко разпространение 
на европейския и на международните 
пазари, и да се въведе интелигентно 
управление на потреблението въз 
основа на отворен и прозрачен енергиен 
пазар, както и на интелигентни системи 
за управление на енергийната 
ефективност.

Or. en

Обосновка

„Хоризонт 2020“ следва да разгледа енергийните технологии, като съхраняването на 
електроенергия, които ще допринесат по един важен начин за справянето с 
изменчивостта на възобновяемите енергийни източници.

Изменение 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
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част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги, които да могат да спомагат 
за справяне с енергийните 
предизвикателства, свързани по-
специално с интегрирането на 
възобновяемата енергия, и които са с
потенциал за широко разпространение 
на европейския и на международните 
пазари, и да се въведе интелигентно 
управление на потреблението въз 
основа на отворен и прозрачен енергиен 
пазар, както и на интелигентни системи 
за управление на енергийната 
ефективност.

Or. fr

Обосновка

„Хоризонт 2020“ следва да разгледа енергийните технологии, като съхраняването на 
електроенергия, които могат да помогнат за компенсирането на изменчивостта на
възобновяемите енергийни източници.

Изменение 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
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нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги, които да допринасят за 
справянето с енергийните 
предизвикателства, свързани основно 
с интегрирането на възобновяемата 
енергия, и които са с потенциал за 
широко разпространение на 
европейския и на международните 
пазари, и да се въведе интелигентно 
управление на потреблението въз 
основа на отворен и прозрачен енергиен
пазар, както и на интелигентни системи 
за управление на енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни, сигурни и надеждни 
нисковъглеродни енергийни технологии 
и услуги, включително технологии за 
съхраняване на електроенергия. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
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търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни и сигурни енергийни 
технологии и услуги с потенциал за 
широко разпространение на 
европейския и на международните
пазари, и да се въведе интелигентно 
управление на потреблението въз 
основа на отворен и прозрачен енергиен 
пазар, както и на интелигентни системи 
за управление на енергийната 
ефективност и сигурност.

Or. en

Изменение 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни енергийни 
технологии с ниски емисии и услуги.
Това трябва да се осъществява 
успоредно с нетехнологични решения 
във връзка както с предлагането, така и 
с търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии, включително усвояване на 
ключовите базови технологии, и по-
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базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

специално решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1461
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на достъпни 
цени на ефективни, безопасни и 
надеждни нисковъглеродни енергийни 
технологии и услуги. Това трябва да се 
осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
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международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. it

Изменение 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии, включително за 
газ, и услуги. Това трябва да се 
осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
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енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1463
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни технологии за 
възобновяема енергия и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. en
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Изменение 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

За постигане на тези намаления, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана устойчива
политика за ниски емисии на 
въглероден диоксид, включително 
усвояване на ключовите базови 
технологии, и по-специално решения на 
основата на ИКТ, авангардни 
технологии за производство и 
преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1465
Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на тези намаления, 
трябва да се направят значителни 
инвестиции в НИРД, 
демонстрационната дейност и пазарната 
реализация на ефективни, безопасни и 
надеждни нисковъглеродни енергийни 
технологии и услуги. Това трябва да се 
осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

За постигане на намаленията, трябва 
да се направят значителни инвестиции в 
НИРД, демонстрационната дейност и 
пазарната реализация на ефективни, 
безопасни и надеждни нисковъглеродни 
енергийни технологии и услуги. Това 
трябва да се осъществява успоредно с 
нетехнологични решения във връзка 
както с предлагането, така и с 
търсенето. Всичко това трябва да бъде 
част от интегрирана политика за ниски 
емисии на въглероден диоксид, 
включително усвояване на ключовите 
базови технологии, и по-специално 
решения на основата на ИКТ, 
авангардни технологии за производство 
и преработка, както и авангардни 
материали. Целта е да се разработят 
ефективни енергийни технологии и 
услуги с потенциал за широко 
разпространение на европейския и на 
международните пазари, и да се въведе 
интелигентно управление на 
потреблението въз основа на отворен и 
прозрачен енергиен пазар, както и на 
интелигентни системи за управление на 
енергийната ефективност.

Or. de

Изменение 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни по цена и 
надеждност спрямо силно 
оптимизираните енергийни системи 

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни спрямо 
енергийните системи, създадени за 
участниците и технологиите с 
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на утвърдени на пазара участници и 
технологии. Научните изследвания и 
иновациите са от изключително 
значение за привлекателността от 
търговска гледна точка в необходимия 
мащаб на тези нови, по-чисти, 
нисковъглеродни и по-ефективни 
енергийни източници. Нито само 
промишлеността, нито отделни държави 
членки са в състояние да поемат 
разходите и рисковете, основните 
фактори за които (преходът към 
нисковъглеродна икономика и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
енергия) са извън пазара.

историческо значение, които са 
извлекли ползи от високите нива на 
финансиране за изследвания и от 
субсидиите към днешна дата.
Научните изследвания и иновациите са 
от изключително значение за 
привлекателността от търговска гледна 
точка в необходимия мащаб на тези 
нови, чисти, нисковъглеродни и по-
ефективни енергийни източници.
Финансирането за изследвания и 
разработване на технологии за 
изкопаеми горива поради тази 
причина не отговаря на условията по 
това обществено предизвикателство. 
Нито само промишлеността, нито 
отделни държави членки са в състояние 
да поемат разходите и рисковете, 
основните фактори за които (преходът 
към нисковъглеродна икономика и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
енергия) са извън пазара.

Or. en

Изменение 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни по цена и 
надеждност спрямо силно 
оптимизираните енергийни системи 
на утвърдени на пазара участници и 
технологии. Научните изследвания и 
иновациите са от изключително 
значение за привлекателността от 
търговска гледна точка в необходимия 
мащаб на тези нови, по-чисти, 
нисковъглеродни и по-ефективни 
енергийни източници. Нито само 
промишлеността, нито отделни държави 

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни спрямо 
енергийните системи, създадени за 
участниците и технологиите с 
историческо значение, които са поели 
по-голямата част от световните и 
европейските финансиране и субсидии 
за изследвания към днешна дата.
Научните изследвания и иновациите са 
от изключително значение за 
привлекателността от търговска гледна 
точка в необходимия мащаб на тези 
нови, по-чисти, нисковъглеродни и по-
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членки са в състояние да поемат 
разходите и рисковете, основните 
фактори за които (преходът към 
нисковъглеродна икономика и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
енергия) са извън пазара.

ефективни енергийни източници, 
финансирането за изследвания и 
разработване на технологии за 
изкопаеми горива поради тази 
причина не отговаря на условията по 
това обществено предизвикателство.
Нито само промишлеността, нито 
отделни държави членки са в състояние 
да поемат разходите и рисковете, 
основните фактори за които (преходът 
към нисковъглеродна икономика и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
енергия) са извън пазара.

Or. en

Изменение 1468
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни по цена и 
надеждност спрямо силно 
оптимизираните енергийни системи 
на утвърдени на пазара участници и 
технологии. Научните изследвания и 
иновациите са от изключително 
значение за привлекателността от 
търговска гледна точка в необходимия 
мащаб на тези нови, по-чисти,
нисковъглеродни и по-ефективни 
енергийни източници. Нито само 
промишлеността, нито отделни държави 
членки са в състояние да поемат 
разходите и рисковете, основните 
фактори за които (преходът към 
нисковъглеродна икономика и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
енергия) са извън пазара.

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни спрямо 
енергийните системи, създадени за 
участниците и технологиите с 
историческо значение, които са поели 
по-голямата част от световните и 
европейските субсидии за изследвания 
до този момент.. Научните 
изследвания и иновациите са от 
изключително значение за 
привлекателността от търговска гледна 
точка в необходимия мащаб на новите, 
по-чисти, възобновяеми и по-ефективни 
енергийни източници. Нито само 
промишлеността, нито отделни държави 
членки са в състояние да поемат 
разходите и рисковете, основните 
фактори за които (преходът към 
нисковъглеродна икономика и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
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енергия) са извън пазара.

Or. en

Изменение 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни по цена и 
надеждност спрямо силно 
оптимизираните енергийни системи на 
утвърдени на пазара участници и 
технологии. Научните изследвания и 
иновациите са от изключително 
значение за привлекателността от 
търговска гледна точка в необходимия 
мащаб на тези нови, по-чисти, 
нисковъглеродни и по-ефективни 
енергийни източници. Нито само 
промишлеността, нито отделни държави 
членки са в състояние да поемат 
разходите и рисковете, основните 
фактори за които (преходът към 
нисковъглеродна икономика и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
енергия) са извън пазара.

Новите технологии и решения трябва да 
са конкурентоспособни по цена и 
надеждност спрямо силно 
оптимизираните енергийни системи на 
утвърдени на пазара участници и 
технологии. Научните изследвания и 
иновациите са от изключително 
значение за привлекателността от 
търговска гледна точка в необходимия 
мащаб на тези нови, по-чисти, с по-
ниски емисии и по-ефективни 
енергийни източници. Нито само 
промишлеността, нито отделни държави 
членки са в състояние да поемат 
разходите и рисковете, основните 
фактори за които (преходът към 
икономика с ниски емисии и 
осигуряването на достъпна и сигурна 
енергия) са извън пазара.

Or. en

Изменение 1470
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ускоряване на това развитие ще изисква Ускоряване на това развитие ще изисква 
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стратегически подход на съюзно 
равнище, обхващащ енергийните 
доставки, търсенето и използването в 
сгради, услугите, транспорта и 
промишлените вериги за създаване на 
добавена стойност. Това ще изисква 
обединяване на ресурси в целия Съюз, 
включително фондовете на политиката 
на сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници и за повишаване на 
енергийната ефективност, целенасочена 
техническа помощ и изграждане на 
капацитет за премахване на пречките от 
нетехнологично естество.

стратегически подход на съюзно 
равнище, обхващащ енергийните 
доставки, търсенето и използването в 
сгради, услугите, транспорта и 
промишлените вериги за създаване на 
добавена стойност. Това ще изисква 
обединяване на ресурси в целия Съюз, 
включително фондовете на политиката 
на сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници и за повишаване на 
енергийната ефективност, целенасочена 
техническа помощ и изграждане на 
капацитет за премахване на пречките от 
нетехнологично естество. Що се 
отнася до най-отдалечените региони, 
следва да се счита, че възможността 
за стимули ще им позволи да развият 
възобновяеми източници на енергия и 
съответно да се възползват от своя 
потенциал за алтернативна енергия, 
като същевременно намалят своята 
зависимост от енергия от изкопаеми 
източници.

Or. pt

Обосновка

Както бе предложено в неотдавнашното съобщение на Комисията от 20 юни 2012 г. 
относно най-отдалечените региони (COM(2012)0287), в рамките на структурните 
фондове ще бъдат проучени възможности за финансиране на възобновяеми източници 
на енергия и увеличаване на енергийната ефективност по форма, подходяща за 
характеристиките и потребностите на тези региони. 

Изменение 1471
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2



AM\907849BG.doc 149/201 PE492.789v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ускоряване на това развитие ще изисква 
стратегически подход на съюзно 
равнище, обхващащ енергийните 
доставки, търсенето и използването в 
сгради, услугите, транспорта и 
промишлените вериги за създаване на 
добавена стойност. Това ще изисква 
обединяване на ресурси в целия Съюз, 
включително фондовете на политиката 
на сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници и за повишаване на 
енергийната ефективност, целенасочена 
техническа помощ и изграждане на 
капацитет за премахване на пречките от 
нетехнологично естество.

Ускоряване на това развитие ще изисква 
стратегически подход на съюзно 
равнище, обхващащ енергийните 
доставки, търсенето и използването в 
сгради, услугите, транспорта и 
промишлените вериги за създаване на 
добавена стойност. Това ще изисква 
обединяване на ресурси в целия Съюз, 
включително фондовете на политиката 
на сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници, за повишаване на 
енергийната ефективност и сигурност, 
целенасочена техническа помощ и 
изграждане на капацитет за премахване 
на пречките от нетехнологично 
естество.

Or. en

Изменение 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският стратегически план за 
енергийните технологии (SET) 
осигурява такъв стратегически подход. 
Той предоставя дългосрочна програма, 
за да се преодолеят основните пречки за 
иновации в енергийните технологии, 
възникващи на етапите на гранични 
изследвания, НИРД, доказване на 
потенциала на концепцията и 

Европейският стратегически план за 
енергийните технологии (SET) 
осигурява такъв стратегически подход. 
Той предоставя дългосрочна програма, 
за да се преодолеят основните пречки за 
иновации в енергийните технологии, 
възникващи на етапите на гранични 
изследвания, НИРД, доказване на 
потенциала на концепцията и 
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демонстрация, когато дружествата 
търсят капитал за финансиране на 
големи, първи по рода си проекти и да 
пристъпят към пазарната реализация.

демонстрация, когато дружествата 
търсят капитал за финансиране на 
големи, първи по рода си проекти и да 
пристъпят към пазарната реализация.
Освен множеството технологии, 
представени в Европейския 
стратегически план за енергийните 
технологии, няма да бъдат 
пренебрегнати и други 
нововъзникващи технологии с 
потенциал за пробив.

Or. en

Изменение 1473
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 3.2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От гледна точка на оптимизиране на 
ресурсите, приемането на отделни 
бюджетни редове за всяка от 
технологиите, споменати в 
Европейския стратегически план за 
енергийните технологии, носи 
добавена стойност за Европа.

Or. it

Изменение 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 
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възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
допълва дейностите на държавите 
членки чрез съсредоточаване върху 
дейности с ясна добавена стойност за 
Съюза, по-специално тези с голям 
потенциал за привличане на национални 
ресурси. Действията на съюзно равнище 
също така подкрепят високорискови и 
свързани с големи разходи дългосрочни 
програми, които не са по възможностите 
на отделните държави членки, 
обединяват усилията за намаляване на
инвестиционните рискове в 
широкомащабни дейности, като 
например демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.

възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
допълва дейностите на държавите 
членки чрез съсредоточаване върху 
дейности с ясна добавена стойност за 
Съюза, по-специално тези с голям 
потенциал за привличане на национални 
ресурси. Действията на съюзно равнище 
също така подкрепят високорискови и 
свързани с големи разходи дългосрочни 
програми, които не са по възможностите 
на отделните държави членки, 
обединяват усилията за намаляване на 
инвестиционните рискове в 
широкомащабни дейности, като 
например демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.
Финансовите средства от 
Европейския съюз се използват 
единствено за финансиране на 
устойчиви технологии в 
съответствие с дългосрочните цели 
на Европейския съюз в областта на 
климата и енергетиката.

Or. en

Изменение 1475
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 
възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
допълва дейностите на държавите 
членки чрез съсредоточаване върху 
дейности с ясна добавена стойност за 
Съюза, по-специално тези с голям 
потенциал за привличане на национални 
ресурси. Действията на съюзно равнище 
също така подкрепят високорискови и 
свързани с големи разходи дългосрочни
програми, които не са по възможностите 
на отделните държави членки, 
обединяват усилията за намаляване на 
инвестиционните рискове в 
широкомащабни дейности, като 
например демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 
възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
допълва дейностите на държавите 
членки чрез съсредоточаване върху 
дейности с ясна добавена стойност за 
Съюза, по-специално тези с голям 
потенциал за привличане на национални 
ресурси, създаване на работни места 
и въвеждане на безопасни и чисти 
енергийни източници. Действията на 
съюзно равнище също така подкрепят 
програми в подкрепа на целите на 
„Европа 2020“, които не са по 
възможностите на отделните държави 
членки, обединяват усилията за 
намаляване на инвестиционните рискове 
в дейности като демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.

Or. en

Изменение 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 
възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
допълва дейностите на държавите 
членки чрез съсредоточаване върху 
дейности с ясна добавена стойност за 
Съюза, по-специално тези с голям 
потенциал за привличане на национални 
ресурси. Действията на съюзно равнище 
също така подкрепят високорискови и 
свързани с големи разходи дългосрочни 
програми, които не са по възможностите 
на отделните държави членки, 
обединяват усилията за намаляване на 
инвестиционните рискове в 
широкомащабни дейности, като 
например демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 
възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
допълва и разширява дейностите на 
държавите членки чрез съсредоточаване 
върху дейности с ясна добавена 
стойност за Съюза, по-специално тези с 
голям потенциал за привличане на 
национални ресурси и създаване на 
икономии и ефикасност от мащаба. 
Действията на съюзно равнище също 
така подкрепят високорискови и 
свързани с големи разходи дългосрочни 
програми, които не са по възможностите 
на отделните държави членки, 
обединяват усилията за намаляване на 
инвестиционните рискове в 
широкомащабни дейности, като 
например демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.

Or. en

Изменение 1477
Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 
възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
допълва дейностите на държавите 
членки чрез съсредоточаване върху 
дейности с ясна добавена стойност за 
Съюза, по-специално тези с голям 
потенциал за привличане на национални 
ресурси. Действията на съюзно равнище 
също така подкрепят високорискови и 
свързани с големи разходи дългосрочни 
програми, които не са по възможностите 
на отделните държави членки, 
обединяват усилията за намаляване на 
инвестиционните рискове в 
широкомащабни дейности, като 
например демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.

Ресурсите, необходими за пълното 
изпълнение на плана SET, се оценяват 
на 8 млрд. EUR годишно за следващите 
10 години28. Това значително превишава 
възможностите на отделните държави 
членки или на заинтересованите страни 
от сферата на научните изследвания и 
промишлеността. Необходими са 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации на равнището на Съюза в 
съчетание с мобилизиране на усилията 
на цяла Европа под формата на 
съвместно изпълнение и използване на 
капацитета, както и споделяне на риска. 
Следователно финансирането от страна 
на Съюза на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката 
се съсредоточава върху дейности – от 
такива с ограничен мащаб до 
широкомащабни – с ясна добавена 
стойност за Съюза, по-специално тези с 
голям потенциал за привличане на 
национални ресурси. Действията на 
съюзно равнище също така подкрепят 
високорискови и свързани с големи 
разходи дългосрочни програми, които 
не са по възможностите на отделните 
държави членки, обединяват усилията за 
намаляване на инвестиционните рискове 
в широкомащабни дейности, като 
например демонстриране на 
промишлени решения, и водят до 
общоевропейски, оперативно 
съвместими енергийни решения.

Or. en

Изменение 1478
Britta Thomsen
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на плана SET като 
научноизследователски и иновационен 
стълб на европейската енергийна 
политика ще повиши сигурността на 
доставките за Съюза и ще ускори 
прехода към нисковъглеродна 
икономика, ще спомогне за 
обвързването на програмите за научни 
изследвания и иновации с 
трансевропейските и регионалните 
инвестиции в енергийната 
инфраструктура и ще увеличи 
готовността на инвеститорите да 
предоставят капитал за проекти с дълъг 
срок на изпълнение, свързани със 
значителни технологични и пазарни 
рискове. Той ще предостави и на малки 
и на големи дружества възможности за 
иновации и ще спомогне те да станат 
или да останат конкурентоспособни на 
огромния и разрастващ се световен 
пазар на енергийни технологии.

Изпълнението на плана SET като 
научноизследователски и иновационен 
стълб на европейската енергийна 
политика ще повиши сигурността на 
доставките за Съюза и ще ускори 
прехода към нисковъглеродна 
икономика, ще спомогне за 
обвързването на програмите за научни 
изследвания и иновации с 
трансевропейските и регионалните 
инвестиции в енергийната 
инфраструктура и ще увеличи 
готовността на инвеститорите да 
предоставят капитал за проекти с дълъг 
срок на изпълнение, свързани със 
значителни технологични и пазарни 
рискове. Той ще предостави и на малки 
и на големи дружества възможности за 
иновации и ще спомогне те да станат 
или да останат конкурентоспособни на 
огромния и разрастващ се световен 
пазар на енергийни технологии.
Подходящо е да се разграничават 
индустриалните инициативи по 
плана SET в различни бюджетни 
редове. По-специално, съгласно 
Енергийната пътна карта за периода 
до 2050 г. на Комисията през 2050 г. 
технологиите за възобновяема 
енергия ще покриват от 55 до 75% от 
енергийното потребление на ЕС, като 
вятърната енергия ще осигурява 
повече електричество от всяка друга 
технология; поради това е 
необходимо индустриалните 
инициативи за вятърна енергия да 
получат отделен бюджетен ред в 
плана SET.

Or. en
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Обосновка

Отделен бюджетен ред за индустриалните инициативи за вятърна енергия ще дадат 
сигурност за инвеститорите от частния сектор при разработването на техните 
инвестиционни планове и обединяването на техните средства с публичните финанси 
на ЕС за научноизследователска и развойна дейност. В допълнение отделният 
бюджетен ред ще помогне да се избегне конкуренцията между различни приоритети 
и ще стимулира индустрията да участва активно, включително и с финансиране, при 
увеличена прозрачност и ускорен процес към постигане на конкретни резултати.

Изменение 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на плана SET като 
научноизследователски и иновационен 
стълб на европейската енергийна 
политика ще повиши сигурността на 
доставките за Съюза и ще ускори 
прехода към нисковъглеродна 
икономика, ще спомогне за 
обвързването на програмите за научни 
изследвания и иновации с 
трансевропейските и регионалните 
инвестиции в енергийната 
инфраструктура и ще увеличи 
готовността на инвеститорите да 
предоставят капитал за проекти с дълъг 
срок на изпълнение, свързани със 
значителни технологични и пазарни 
рискове. Той ще предостави и на малки 
и на големи дружества възможности за 
иновации и ще спомогне те да станат 
или да останат конкурентоспособни на 
огромния и разрастващ се световен 
пазар на енергийни технологии.

Изпълнението на плана SET като 
научноизследователски и иновационен 
стълб на европейската енергийна 
политика ще повиши сигурността на 
доставките за Съюза и ще ускори 
прехода към нисковъглеродна 
икономика, ще спомогне за 
обвързването на програмите за научни 
изследвания и иновации с 
трансевропейските и регионалните 
инвестиции в енергийната 
инфраструктура и ще увеличи 
готовността на инвеститорите да 
предоставят капитал за проекти с дълъг 
срок на изпълнение, свързани със 
значителни технологични и пазарни 
рискове. Той ще предостави и на малки 
и на големи дружества възможности за 
иновации и ще спомогне те да станат 
или да останат конкурентоспособни на 
огромния и разрастващ се световен 
пазар на енергийни технологии. За да се 
предостави на частния сектор 
достатъчна политическа и 
финансова сигурност, технологиите 
по плана SET ще се финансират чрез 
отделни бюджетни редове.
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Or. en

Изменение 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на плана SET като 
научноизследователски и иновационен 
стълб на европейската енергийна 
политика ще повиши сигурността на 
доставките за Съюза и ще ускори 
прехода към нисковъглеродна
икономика, ще спомогне за 
обвързването на програмите за научни 
изследвания и иновации с 
трансевропейските и регионалните 
инвестиции в енергийната 
инфраструктура и ще увеличи 
готовността на инвеститорите да 
предоставят капитал за проекти с дълъг 
срок на изпълнение, свързани със 
значителни технологични и пазарни 
рискове. Той ще предостави и на малки 
и на големи дружества възможности за 
иновации и ще спомогне те да станат 
или да останат конкурентоспособни на 
огромния и разрастващ се световен 
пазар на енергийни технологии.

Изпълнението на плана SET като 
научноизследователски и иновационен 
стълб на европейската енергийна 
политика ще повиши сигурността на 
доставките за Съюза и ще ускори 
прехода към икономика с ниски 
емисии, ще спомогне за обвързването 
на програмите за научни изследвания и 
иновации с трансевропейските и 
регионалните инвестиции в енергийната 
инфраструктура и ще увеличи 
готовността на инвеститорите да 
предоставят капитал за проекти с дълъг 
срок на изпълнение, свързани със 
значителни технологични и пазарни 
рискове. Той ще предостави и на малки 
и на големи дружества възможности за 
иновации и ще спомогне те да станат 
или да останат конкурентоспособни на 
огромния и разрастващ се световен 
пазар на енергийни технологии.

Or. en

Изменение 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 1 – подточка 3.2 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „нисковъглероден“ е 
субективно и ще се отнася за все по-
ниски прагове на емисии с напредъка 
на Европа към декарбонизиране на 
нейната икономика. Скоро ще бъде 
необходимо количествено определение 
в съответствие с амбицията за 
намаляване до 2050 г. на емисиите до 
равнище 90-95% от равнищата от 
1990 г. Независимо от това дори и 
сега всеки предложен процес, като 
например улавянето и използването 
на въглерод (УИВ), при който се 
използва въглерод от изкопаеми 
източници и в хода на жизнения 
цикъл значителна част от този 
въглерод се изхвърля в атмосферата, 
следва да се разглежда като 
„високовъглероден“ и като такъв – в 
противоречие с политиката на ЕС в 
областта на климата, плана SET  и 
целите на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно дейностите по това 
предизвикателство ще представляват 
технологичния стълб на европейската 
политика в областта на енергетиката и 
климата. Те също така ще допринесат за 
постигане на целите на „Съюз за 
иновации“ в областта на енергетиката и 
на целите на политиката, формулирани 
в „Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 

Следователно дейностите по това 
предизвикателство, заедно с 
релевантните и взаимосвързани 
дейности по другите 
предизвикателства, ще представляват 
технологичния стълб на европейската 
политика в областта на енергетиката и 
климата. Те също така ще допринесат за 
постигане на целите на „Съюз за 
иновации“ в областта на енергетиката и 
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ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“.

на целите на политиката, формулирани 
в „Европа за ефективно използване на 
ресурсите“, „Индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“.

Or. en

Изменение 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват в 
частта по Евратом на „Хоризонт 2020“.

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват в 
частта по Евратом на „Хоризонт 2020“, 
но трябва да има координация с цел да 
се засили взаимодействието между 
двете програми и да се създаде 
цялостна и съгласувана пътна карта 
за европейската 
научноизследователска и развойна 
дейност в енергийната област.

Or. fr

Обосновка

Трябва да има по-голяма съгласуваност с програмата Евратом, така че европейската 
политика в областта на енергийните изследвания да се основава на цялостна визия за 
търсения енергиен микс и да се възползва от възможностите за комбинирано 
генериране на различни форми на енергия (напр. производство на електроенергия на 
основата на ядрена енергия и производство на водород).

Изменение 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват в 
частта по Евратом на „Хоризонт 2020“.

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват в 
частта по Евратом на „Хоризонт 2020“, 
но е необходима координация с 
обществено предизвикателство № 3 с 
цел да се създаде взаимодействие 
между двете програми и да се насърчи 
по-високо равнище на ефикасност и 
ефикасност в използването на 
ресурсите.

Or. en

Изменение 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват в 
частта по Евратом на „Хоризонт 2020“.

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват в 
частта по Евратом на „Хоризонт 2020“. 
Предвиждат се възможните 
взаимодействия между 
предизвикателството „сигурна, 
чиста и ефективна енергия“ и 
частта по Евратом на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Следва да има по-голяма съгласуваност с Евратом, така че европейската 
изследователска политика в енергийния сектор да се основава на цялостна визия за 
енергийния микс и да може да се възползва от възможностите за комбинирано 
генериране на различни форми на енергия (напр. комбинацията от производство на 
електроенергия от ядрена енергия и производство на водород).
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Изменение 1486
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват 
в частта по Евратом на 
„Хоризонт 2020“.

Научноизследователски и иновационни 
дейности по термоядрен синтез и
аспектите на сигурност на ядреното 
делене се извършват в частта по 
Евратом на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1487
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователски и иновационни
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват в 
частта по Евратом на 
„Хоризонт 2020“.

Научноизследователски и иновационни 
дейности по ядрено делене и 
термоядрена енергетика се извършват 
извън многогодишната финансова 
рамка на ЕС.

Or. en

Изменение 1488
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Намаляване на консумацията на а) Намаляване на консумацията на 
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енергия и на емисиите на въглероден 
диоксид чрез интелигентно и устойчиво 
използване

енергия и на емисиите на въглероден 
диоксид чрез интелигентно, устойчиво и 
сигурно използване

Or. en

Изменение 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за сгради с почти нулеви 
емисии, отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници, висока 
ефективност на предприятията и масово 
навлизане на решения за енергийна 
ефективност в дружества, частни 
домове, общности и градове.

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи за 
контрол с вградена интелигентност, 
които да осигуряват оптимизиране на 
енергийното управление в реално 
време за сгради с почти нулеви емисии, 
отопление и охлаждане от възобновяеми 
източници, баланс между ефикасност 
и ниско качество, висока ефективност 
на предприятията и масово навлизане на 
решения за енергийна ефективност в 
дружества, частни домове, общности и 
градове чрез приемане на 
когенерационни технологии, 
микромрежови технологии и 
устойчиви превозни средства наред с 
другото.

Or. en

Изменение 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за сгради с почти нулеви 
емисии, отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници, висока 
ефективност на предприятията и масово 
навлизане на решения за енергийна 
ефективност в дружества, частни 
домове, общности и градове.

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за градовете и 
териториите, сгради с почти нулеви 
емисии, реновирани сгради, отопление 
и охлаждане от възобновяеми 
източници (включително енергия, 
произведена от оползотворяване на 
отпадъци), висока ефективност на 
предприятията и масово навлизане на 
решения за енергийна ефективност в 
дружества, частни домове, общности и 
градове.

Or. fr

Обосновка

Този параграф изглежда, че се отнася само за нови сгради. Препратка трябва да се 
направи обаче и за изследвания, които имат за цел подобряване на енергийната 
ефективност на старите сгради. Важно е да има възможност да се направи преценка 
по отношение както на планирането, така и на реновирането в мащаба на комплекс 
от сгради или район, а не само в мащаба на отделна сграда.

Изменение 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
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технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за сгради с почти нулеви 
емисии, отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници, висока 
ефективност на предприятията и масово 
навлизане на решения за енергийна 
ефективност в дружества, частни 
домове, общности и градове.

технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за градовете и 
териториите, сгради с почти нулеви 
емисии, обновени сгради, отопление и 
охлаждане от възобновяеми източници,
включително получаване на енергия 
от отпадъци, висока ефективност на 
предприятията и масово навлизане на 
решения и услуги за енергийна 
ефективност в дружества, частни 
домове, общности и градове.

Or. en

Обосновка

Този параграф следва да се отнася не само за нови сгради, но също така и да 
препраща към изследванията, необходими за подобряване на енергийната 
ефективност на старите сгради, включително отоплението. Подходът, който следва 
да се приеме както за планирането, така и за реновирането, следва да бъде мисленето 
в рамките на градски райони и квартали, а не само по отношение на отделни сгради. 
Енергийните услуги имат ключов принос за енергийната ефективност и 
енергоспестяването.

Изменение 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за сгради с почти нулеви 
емисии, отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници, висока 
ефективност на предприятията и масово 

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за сгради с почти нулеви 
емисии и с положителен енергиен 
баланс, отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници, висока 
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навлизане на решения за енергийна 
ефективност в дружества, частни 
домове, общности и градове.

ефективност на предприятията и масово 
навлизане на решения за енергийна 
ефективност и енергоспестяване в 
дружества, частни домове, общности и 
градове.

Or. en

Изменение 1493
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за сгради с почти нулеви 
емисии, отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници, висока 
ефективност на предприятията и масово 
навлизане на решения за енергийна 
ефективност в дружества, частни 
домове, общности и градове.

Дейностите са насочени към научни 
изследвания и пълномащабно изпитване 
на нови концепции и нетехнологични 
решения, както и на по-ефективни, 
социално приемливи и достъпни 
технологични компоненти и системи с 
вградена интелигентност, които да 
осигуряват енергийно управление в 
реално време за сгради с почти нулева 
енергия, отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници, висока 
ефективност на предприятията и масово 
навлизане на решения за енергийна 
ефективност в дружества, частни 
домове, общности и градове.

Or. en

Изменение 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Евтино електроснабдяване с ниски б) Устойчиво електроснабдяване с 



PE492.789v01-00 166/201 AM\907849BG.doc

BG

емисии на въглероден диоксид ниски емисии на въглероден диоксид

Or. en

Изменение 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Евтино електроснабдяване с ниски 
емисии на въглероден диоксид

б) Евтино електроснабдяване с ниски 
емисии

Or. en

Изменение 1496
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и демонстрация за новаторски 
технологии за възобновяеми енергийни 
източници, осигуряващи по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

Or. en
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Изменение 1497
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за
новаторски технологии за 
възобновяеми енергийни източници,
улавяне и съхраняване на въглероден 
диоксид, осигуряващи по-голям мащаб,
по-ниски разходи, безопасност за 
околната среда, по-висок к.п.д. на 
преобразуването и по-висока степен на 
разполагаемост за различни пазари и 
експлоатационни условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии за възобновяеми енергийни 
източници, осигуряващи достъпни 
цени, безопасност за околната среда, по-
висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

Or. it

Изменение 1498
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, гъвкави и 
ефикасни електроцентрали, 
работещи с изкопаеми горива, улавяне 
и съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването
подходяща гъвкавост за резервно 
производство на енергия и по-висока 
степен на разполагаемост за различни 
пазари и експлоатационни условия.

Or. en
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Обосновка

С инсталирането на все повече вятърни турбини и все повече слънчеви PV модули 
конвенционалните електроцентрали трябва да са готови да са готови да се включат 
гъвкаво, надеждно и ефикасно, за да поддържат електроснабдяването при липса на 
вятър или слънчева светлина.  В допълнение набор от „мрежови услуги“ гарантира 
стабилността на мрежата.  Научноизследователската и развойна дейност и 
ефикасното резервно производство на енергия следва да бъдат включени в „Хоризонт 
2020“.

Изменение 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии и 
инфраструктури за възобновяеми 
енергийни източници (като например 
енергопроизводство на основата на 
управление на отпадъците и 
пречистване на водата), улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

Or. en

Изменение 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, по-
специално за газ и промишлени 
процеси, осигуряващи по-голям мащаб, 
по-ниски разходи, безопасност за 
околната среда, представляващи 
алтернатива за изкопаемите горива, с 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

Or. en

Изменение 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
представляващи алтернатива за 
изкопаемите горива, с по-висок к.п.д. 
на преобразуването и по-висока степен 
на разполагаемост за различни пазари и 
експлоатационни условия.

Or. en
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Изменение 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне,
съхраняване и повторно използване на 
въглероден диоксид, осигуряващи по-
голям мащаб, по-ниски разходи, 
безопасност за околната среда, по-висок 
к.п.д. на преобразуването и по-висока 
степен на разполагаемост за различни 
пазари и експлоатационни условия.

Or. fr

Обосновка

Извличането на CO2 се посочва в отделна програма. То следва да се посочи в 
регламента, с който се създава рамковата програма.

Изменение 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне,
съхраняване и/или повторно 
използване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
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условия.

Or. en

Изменение 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 
различни пазари и експлоатационни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване или използване на 
въглероден диоксид, осигуряващи по-
голям мащаб, по-ниски разходи, 
безопасност за околната среда, по-висок 
к.п.д. на преобразуването и по-висока 
степен на разполагаемост за различни 
пазари и експлоатационни условия.

Or. en

Изменение 1505
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и по-
висока степен на разполагаемост за 

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
новаторски технологии за възобновяеми 
енергийни източници, улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид, 
осигуряващи по-голям мащаб, по-ниски 
разходи, безопасност за околната среда, 
по-висок к.п.д. на преобразуването и 
съхранението и по-висока степен на 
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различни пазари и експлоатационни 
условия.

разполагаемост за различни пазари и 
експлоатационни условия.

Or. en

Изменение 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на 
пазара на водородни и горивни клетки 
и да се разкрият нови варианти с 
дългосрочен потенциал за пазарна 
зрялост.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед на 
биоенергията, водорода и други 
алтернативни течни или газообразни 
горива с потенциал за по-ефикасно 
преобразуване на енергията.

Or. en

Обосновка

Важно е да се разграничава водородът като многостранна енергийна насока 
(различна от горивните клетки), за която пазарът трябва да се разработи по 
отношение на зеленото производство, съхраняването и процеса. „Други 
алтернативни горива“ включва наред с другото сгъстен природен газ, синтетичен 
метан и неконвенционални газове.

Изменение 1507
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да 
се съкрати времето за пускането на 
пазара на водородни и горивни клетки и 
да се разкрият нови варианти с 
дългосрочен потенциал за пазарна 
зрялост.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и демонстрация за технологии и вериги 
за създаване на добавена стойност с 
оглед да се повиши устойчивостта на 
водородните и горивните клетки и да 
се разкрият нови варианти с 
дългосрочен потенциал за пазарна 
зрялост.

Or. en

Изменение 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на пазара 
на водородни и горивни клетки и да се 
разкрият нови варианти с дългосрочен 
потенциал за пазарна зрялост.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, 
водорода и други алтернативни течни 
или газообразни горива, да се съкрати 
времето за пускането на пазара на 
водородни и горивни клетки и да се 
разкрият нови варианти с дългосрочен 
потенциал за пазарна зрялост.

Or. fr

Обосновка

Следва да се посочи водородът като многостранна енергийна насока (различна от 
горивните клетки), за която пазарът трябва да се разработи по отношение на 
„зеленото“ производство, съхраняването и преобразуването. „Други алтернативни 
горива“ включва сгъстен природен газ за превозни средства, синтетичен метан и 
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неконвенционални въглеводороди.

Изменение 1509
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на пазара 
на водородни и горивни клетки и да се 
разкрият нови варианти с дългосрочен 
потенциал за пазарна зрялост.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
използва синтетичната биология за 
устойчиво производство на различни 
видове горива, да се съкрати времето за 
пускането на пазара на водородни и 
горивни клетки и да се разкрият нови 
варианти с дългосрочен потенциал за 
пазарна зрялост.

Or. en

Изменение 1510
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на пазара 
на водородни и горивни клетки и да се 
разкрият нови варианти с дългосрочен 
потенциал за пазарна зрялост.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията и други 
алтернативни горива, да се съкрати 
времето за пускането на пазара на 
водородни и горивни клетки и да се 
разкрият нови варианти с дългосрочен 
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потенциал за пазарна зрялост.

Or. en

Изменение 1511
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на пазара 
на водородни и горивни клетки и да се 
разкрият нови варианти с дългосрочен 
потенциал за пазарна зрялост.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
технологии и вериги за създаване на 
добавена стойност с оглед да се повиши 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на биоенергията, да се 
съкрати времето за пускането на пазара 
на биометан, водородни и горивни 
клетки и да се разкрият нови варианти с 
дългосрочен потенциал за пазарна 
зрялост.

Or. it

Изменение 1512
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква в) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите се съсредоточават също 
така върху НИРД и пълномащабната 
демонстрация за технологии и/или 
материали, позволяващи по-голяма 
гъвкавост и ефикасност на 
топлоелектрическите централи, 
които трябва да се справят с 
необходимостта от включване, 
когато възобновяемите източници, 
работещи на непостоянен режим, не 
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могат да захранват системата, и да 
гарантират стабилност на 
мрежата.

Or. en

Обосновка

Непостоянното подаване на енергия от вятърните и фотоволтаичните инсталации 
застрашава стабилността на мрежата и сигурността на доставките. Това може да 
бъде компенсирано чрез балансиране на енергията от възобновяеми източници с 
електроенергия от конвенционални електроцентрали, което също така позволява по-
голямо интегриране в мрежата на електричеството от възобновяеми източници, 
работещи на непостоянен режим. Предизвикателството е, че те са проектирани да 
работят при основно натоварване, докато ако функционират като резерва на 
възобновяемите енергийни източници, често ще работят при частично натоварване. 
Необходими са изследвания за оптимизиране на ефикасността на конвенционалните 
електроцентрали.

Изменение 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Единна интелигентна европейска 
електропреносна мрежа

г) Единна гъвкава, надеждна и
интелигентна европейска енергийна
мрежа

Or. fr

Обосновка

За да се установи връзка с предизвикателството, което поставя непостоянният 
режим на работа, следва да бъде въведено понятието за гъвкава мрежа. 
Интелигентните газови мрежи следва също така да бъдат приети, тъй като те 
позволяват мрежите да бъдат управлявани гъвкаво и да бъдат въведени 
алтернативни източници на газ (напр. биогаз).

Изменение 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Единна интелигентна европейска 
електропреносна мрежа

г) Единна интелигентна, гъвкава
европейска енергийна мрежа

Or. en

Изменение 1515
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив 
срещу изменението на климата и 
конкурентен пазар при нормални и 
при аварийни условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи.

Or. en

Изменение 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
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нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия. Специално внимание се 
отделя на „интелигентните мрежи“ 
в селските райони, които поставят 
специфични предизвикателства и 
изискват иновационен технологичен 
напредък.

Or. fr

Изменение 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни 
модели за планиране, наблюдение, 
контрол, надзор и безопасна 
експлоатация на оперативно 
съвместими мрежи в отворен, 
невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително гъвкави 
системи за акумулиране на енергия по 
цялата електроенергийна верига от 
производството на енергия, през 
преноса, разпределението до 
системите на крайното потребление
и пазарни модели за планиране, 
наблюдение, контрол, надзор и 
безопасна експлоатация на оперативно 
съвместими мрежи в отворен, 
невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се разграничава водородът като многостранна енергийна насока 
(различна от горивните клетки), за която пазарът трябва да се разработи по 
отношение на зеленото производство, съхраняването и процеса. „Други 
алтернативни горива“ включва наред с другото сгъстен природен газ, синтетичен 
метан и неконвенционални газове.

Изменение 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия, като по този начин се 
подкрепя пълното внедряване и 
използване на възобновяемите 
енергийни източници, работещи на
непостоянен режим.

Or. en

Изменение 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи и 
балансиране на нарастващия дял на 
възобновяемите енергийни източници 
в отворен, невъглероден, устойчив 
срещу изменението на климата и 
конкурентен пазар при нормални и при 
аварийни условия.

Or. en

Изменение 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи и 
балансиране на нарастващия дял на 
възобновяемите енергийни 
източници, работещи на 
непостоянен режим, в отворен, 
невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

Or. en
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Изменение 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив по 
отношение на околната среда и 
устойчив срещу изменението на климата 
и конкурентен пазар при нормални и 
при аварийни условия.

Or. en

Изменение 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими и гъвкави 
мрежи в отворен, невъглероден, 
устойчив срещу изменението на климата 
и конкурентен пазар при нормални и 
при аварийни условия.
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Or. fr

Обосновка

За да се установи връзка с предизвикателството, което поставя непостоянният 
режим на работа, следва да бъде въведено понятието за гъвкава мрежа. 
Интелигентните газови мрежи следва също така да бъдат приети, тъй като те 
позволяват мрежите да бъдат управлявани гъвкаво и да бъдат въведени 
алтернативни източници на газ (напр. биогаз).

Изменение 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, невъглероден, устойчив срещу 
изменението на климата и конкурентен 
пазар при нормални и при аварийни 
условия.

При дейностите се набляга върху НИРД 
и пълномащабната демонстрация за 
нови технологии за пренос на 
електроенергия, включително 
акумулиране, системи и пазарни модели 
за планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
оперативно съвместими мрежи в 
отворен, с устойчиво развитие, 
устойчив срещу изменението на климата 
и конкурентен пазар при нормални и 
при аварийни условия.

Or. en

Изменение 1524
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
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енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище. Технологичните иновации 
ще бъдат придружени от политики и 
инициативи в подкрепа на 
нетехнологичните иновации.

Or. en

Изменение 1525
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива), към 
въздействието на устройства, 
съоръжения и нови технологични 
разработки върху морската среда и 
към съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Or. en

Изменение 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
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енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище. Взаимодействието и 
сравнителните изследвания на 
субнационално равнище биха могли да 
спомогнат за улесняването на този 
процес.

Or. en

Изменение 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
енергийни технологии за проучване, 
производство, пренос и използване 
(включително в далечна перспектива, 
като извличане на CO2) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Or. fr

Обосновка

Целта е да се изтъкне фактът, че трябва да се приеме мултидисциплинарен подход 
към цялата енергийна верига. По-специално новите технологии, разработени по стълб 
2 ИКТ, нанотехнологиите, биотехнологиите следва да бъдат включени в този раздел с 
цел да се създадат взаимодействия между приоритетите. Извличането на CO2 
следва също така да бъде проучено в този раздел.

Изменение 1528
Fiona Hall, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
енергийни технологии (включително в 
далечна перспектива) и към 
съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Дейностите са насочени към 
мултидисциплинарни изследвания за 
устойчиви енергийни технологии 
(включително в далечна перспектива) и 
към съвместното осъществяване на 
паневропейски научноизследователски 
програми и съоръжения на световно 
равнище.

Or. en

Изменение 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква е) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на инструменти, методи 
и модели за солидна и прозрачна 
подкрепа на политиката, включително 
дейности за спечелване и ангажиране на 
обществеността, включване на 
потребителите и устойчивост.

Дейностите са насочени към 
разработването на инструменти, методи 
и модели и насочени към бъдещето 
сценарии за солидна и прозрачна
подкрепа на политиката, включително 
дейности за спечелване и ангажиране на 
обществеността, включване на 
потребителите, оценка на 
въздействието върху околната среда
и устойчивост.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се включи оценка на аспектите на използването на енергия, свързани с 
околната среда, която следва да се основава на жизнения цикъл и анализ на 
екологичния отпечатък. Би било полезно да се създадат дългосрочни бази данни и 
сценарии – наред с планирането на МЕА на бъдещи действия – като бъдат включени 
всички енергийни източници.
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Изменение 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква е) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на инструменти, методи 
и модели за солидна и прозрачна 
подкрепа на политиката, включително 
дейности за спечелване и ангажиране на 
обществеността, включване на 
потребителите и устойчивост.

Дейностите са насочени към 
разработването на инструменти, методи 
и модели за солидна и прозрачна 
подкрепа на политиката, включително 
дейности за спечелване и ангажиране на 
обществеността, включване на 
потребителите, въздействие върху 
околната среда  и устойчивост.

Or. en

Обосновка

Важно е да се включи оценка на аспектите на околната среда, свързани с енергийния 
проблем, която трябва да се основава на анализ на жизнения цикъл и екологичния 
отпечатък. Би било уместно да се създадат бази данни и дългосрочни сценарии 
(съгласно модела на планиране на МЕА,), включително всички видове енергийни 
източници.

Изменение 1531
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към приложни 
иновации, за да се улесни пазарната 
реализация на енергийни технологии и 
услуги, да се преодолеят 
нетехнологични пречки и да се ускори 
икономически ефективното прилагане 
на енергийните политики на Съюза.

Дейностите са насочени към приложни 
иновации, за да се улесни пазарната 
реализация на енергийни технологии и 
услуги, да се преодолеят 
нетехнологични пречки и да се ускори 
икономически ефективното прилагане 
на енергийните политики на Съюза. В 
този контекст програмата 
„Интелигентна енергия – Европа“, 
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която беше приложена успешно в 
рамките на програмата за 
конкурентоспособност и иновации, 
продължава действието си чрез 
амбициозно бюджетно разпределение 
в рамките на настоящата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към приложни 
иновации, за да се улесни пазарната 
реализация на енергийни технологии и 
услуги, да се преодолеят 
нетехнологични пречки и да се ускори 
икономически ефективното прилагане 
на енергийните политики на Съюза.

Дейностите са насочени към приложни 
иновации, за да се улесни пазарната 
реализация на устойчиви енергийни 
технологии и услуги, да се преодолеят 
нетехнологични пречки и да се ускори 
икономически ефективното прилагане 
на енергийните политики на Съюза.

Or. en

Изменение 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж а) Гъвкави и ефективни 
електроцентрали, работещи с 
изкопаеми горива – възможност за 
използване на възобновяеми 
източници, работещи на 
непостоянен режим
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Дейностите се съсредоточават върху 
НИРД и демонстрация за технологии 
и/или материали, позволяващи по-
голяма гъвкавост и ефикасност на 
централи, електроцентрали, 
работещи с изкопаеми горива, които 
трябва да се справят с 
необходимостта от включване, 
когато възобновяемите източници, 
работещи на непостоянен режим, не 
могат да захранват системата, и да 
гарантират стабилност на 
мрежата.

Or. en

Изменение 1534
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – подточка 3.3 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж а) Компенсиране на въздействието 
на изменението на климата върху 
енергийната сигурност
Дейностите се съсредоточават върху 
мултидисциплинарни изследвания на 
регионално зависимото изменение на 
климата (валежи, хидрология) и 
неговото въздействие върху бъдещите 
енергийни доставки, което също така 
включва приемането на 
съществуващи технологии (водни 
електроцентрали, охладителни 
системи, полигенерационни системи), 
както и преход към новата парадигма 
на енергийни доставки.

Or. en
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Изменение 1535
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт

4. интелигентен, екологосъобразен, 
сигурен и интегриран транспорт

Or. en

Изменение 1536
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт

4. Интелигентен, екологичен и 
интегриран транспорт и мобилност

Or. en

Изменение 1537
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото.

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото. Тази транспортна 
система включва също така и 
морския транспорт, тъй като е 
налице значителен потенциал за 
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подкрепа на общата цел за 
намаляване на емисиите от морския 
транспорт. Фокусът следва да се 
постави върху изследователските и 
иновационни дейности в подкрепа на 
въвеждането на нови горива и 
интегрирани решения за подобряване 
на общия резултат. Изследванията, 
концентрирани върху морския 
транспорт, следва да бъдат 
подкрепени с цел засилване на 
постепенната промяна в 
устойчивите технологии. По тази 
причина следва да бъде подготвено 
европейско партньорство за иновации 
„Бъдещ транспорт“ за насърчаване 
на цялостен подход.

Or. en

Обосновка

Фокусът на дейностите е да се сведе до минимум въздействието на транспорта 
върху климата и околната среда, като се подобри неговата ефективност при 
използване на природни ресурси и като се намали зависимостта му от изкопаемите 
горива. В това отношение морският транспорт не следва да бъде пропускан.

Изменение 1538
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото.

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на европейските граждани, 
икономиката на ЕС, обществото като 
цяло и конкурентоспособността.

Or. en
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Изменение 1539
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото.

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система 
(включително инфраструктурните й 
мрежи), която да е ресурсно ефективна, 
да щади околната среда, безопасна и 
цялостна в полза на гражданите, 
икономиката и обществото.

Or. en

Изменение 1540
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото.

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, здравословна, 
да щади околната среда, безопасна и 
цялостна в полза на гражданите, 
икономиката и обществото.

Or. en

Изменение 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, да щади 
околната среда, безопасна и цялостна в 
полза на гражданите, икономиката и 
обществото.

Конкретната цел е да се постигне 
европейска транспортна система, която 
да е ресурсно ефективна, на достъпни 
цени, да щади околната среда, 
безопасна, достъпна и цялостна в полза 
на гражданите, икономиката и 
обществото.

Or. en

Изменение 1542
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за 
общество с ниски емисии на въглероден 
диоксид и за икономика, която да е 
устойчива на изменението на климата. 
Въпреки своя растеж, транспортният 
сектор трябва значително да намали 
емисиите си на парникови газове и 
други отрицателни въздействия върху 
околната среда, както и да прекъсне 
зависимостта си от нефта, като 
същевременно се поддържат високи 
равнища на ефективност и мобилност.

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за 
общество с ниски емисии на въглероден 
диоксид и за икономика, която да е 
устойчива на изменението на климата. 
Въпреки своя растеж, транспортният 
сектор трябва значително да намали 
емисиите си на парникови газове и 
други отрицателни въздействия върху 
околната среда, както и да прекъсне 
зависимостта си от нефта, като 
същевременно се поддържат високи 
равнища на ефективност и мобилност. С 
нарастващата интензивност на 
трафика предизвикателствата пред 
безопасността на масовия транспорт 
могат да достигнат нови качествени 
равнища и трябва да бъдат 
разгледани още в изследователските 
фази на новите концепции и 
технологии.

Or. en
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Изменение 1543
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за 
общество с ниски емисии на въглероден 
диоксид и за икономика, която да е 
устойчива на изменението на климата. 
Въпреки своя растеж, транспортният 
сектор трябва значително да намали 
емисиите си на парникови газове и 
други отрицателни въздействия върху 
околната среда, както и да прекъсне 
зависимостта си от нефта, като 
същевременно се поддържат високи 
равнища на ефективност и мобилност.

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за 
енергийно ефективно общество с ниски 
емисии на въглероден диоксид и за 
икономика, която да е устойчива на 
изменението на климата. Въпреки своя 
растеж, транспортният сектор трябва 
значително да намали емисиите си на 
парникови газове и други отрицателни 
въздействия върху околната среда, 
както и да прекъсне зависимостта си от 
нефта, като същевременно се поддържат 
високи равнища на ефективност и 
мобилност.

Or. en

Изменение 1544
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за 
общество с ниски емисии на въглероден 
диоксид и за икономика, която да е 
устойчива на изменението на климата. 
Въпреки своя растеж, транспортният 

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ, качество на 
живота и с изискванията за общество с 
ниски емисии на въглероден диоксид и 
за икономика, която да е устойчива на 
изменението на климата. Въпреки своя 
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сектор трябва значително да намали 
емисиите си на парникови газове и 
други отрицателни въздействия върху 
околната среда, както и да прекъсне 
зависимостта си от нефта, като 
същевременно се поддържат високи 
равнища на ефективност и мобилност.

растеж, транспортният сектор трябва 
значително да намали емисиите си на 
парникови газове и други отрицателни 
въздействия върху околната среда, 
както и да прекъсне зависимостта си от 
нефта, като същевременно се поддържат 
високи равнища на ефективност и 
мобилност.

Or. en

Изменение 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да съчетае нарастващите
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за
общество с ниски емисии на въглероден 
диоксид и за икономика, която да е 
устойчива на изменението на климата. 
Въпреки своя растеж, транспортният 
сектор трябва значително да намали 
емисиите си на парникови газове и 
други отрицателни въздействия върху 
околната среда, както и да прекъсне 
зависимостта си от нефта, като 
същевременно се поддържат високи 
равнища на ефективност и мобилност.

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията на
европейското общество и за 
икономика, която да е устойчива на 
изменението на климата. Въпреки своя 
растеж, транспортният сектор трябва 
значително да намали емисиите си на 
парникови газове и други отрицателни 
въздействия върху околната среда, 
както и да прекъсне зависимостта си от 
нефта, като същевременно се поддържат 
високи равнища на ефективност и 
мобилност.

Or. en

Изменение 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2



AM\907849BG.doc 195/201 PE492.789v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за 
общество с ниски емисии на въглероден 
диоксид и за икономика, която да е 
устойчива на изменението на климата. 
Въпреки своя растеж, транспортният 
сектор трябва значително да намали 
емисиите си на парникови газове и 
други отрицателни въздействия върху 
околната среда, както и да прекъсне 
зависимостта си от нефта, като 
същевременно се поддържат високи 
равнища на ефективност и мобилност.

Европа трябва да съчетае нарастващите 
потребности на гражданите си от 
мобилност с императивите за 
икономическа мощ и с изискванията за 
общество с ниски емисии на въглероден 
диоксид и за икономика, която да е 
устойчива на изменението на климата. 
Въпреки своя растеж, транспортният 
сектор трябва значително да намали 
емисиите си на парникови газове и 
други отрицателни въздействия върху 
околната среда, както и да прекъсне 
зависимостта си от нефта, като 
същевременно се поддържат високи 
равнища на ефективност, достъпност 
на цените и мобилност.

Or. en

Изменение 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в транспортната система 
благодарение на пробиви в научните 
изследвания в областта на транспорта, 
мащабни иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-сигурни и по-
интелигентни транспортни решения.

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в транспортната система 
благодарение на пробиви в научните 
изследвания в областта на транспорта, 
мащабни иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-сигурни и по-
интелигентни транспортни решения, 
изпълнявани основно от 
интелигентните региони/градове в 
целия ЕС.

Or. en
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Изменение 1548
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в транспортната система
благодарение на пробиви в научните 
изследвания в областта на транспорта, 
мащабни иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-сигурни и по-
интелигентни транспортни решения.

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в системата за транспорт и 
мобилност благодарение на пробиви в 
научните изследвания в областта на 
транспорта и мобилността, мащабни 
иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-здравословни, по-
сигурни и по-интелигентни решения за 
транспорт и мобилност.

Or. en

Изменение 1549
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в транспортната система 
благодарение на пробиви в научните 
изследвания в областта на транспорта, 
мащабни иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-сигурни и по-
интелигентни транспортни решения.

Устойчива мобилност може да бъде 
постигната единствено чрез коренна 
промяна в транспортната система 
благодарение на пробиви в научните 
изследвания в областта на транспорта, 
мащабни иновации и съгласувано 
общоевропейско прилагане на по-
екологични, по-сигурни, по-надеждни
и по-интелигентни транспортни 
решения.

Or. en
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Изменение 1550
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата 
нисковъглеродна икономика и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар.

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък за всеки вид 
транспорт, който ще спомогне да се 
постигнат основните цели на 
политиката на Съюза и същевременно 
да се повиши икономическата 
конкурентоспособност, да се подкрепи 
преходът към устойчива към 
изменението на климата 
нисковъглеродна икономика и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар. За да бъдат постигнати тези 
цели, е необходима силна 
изследователска база, която ще 
създаде работни места, умения и 
положителни странични 
въздействия. Това ще допринесе за 
укрепването на веригата на доставки 
в контекста на все по-нарастващата 
конкуренция в световен мащаб, 
включително от нови бързо 
развиващи се конкуренти, 
демонстриращи сериозни амбиции и 
инвестиращи значителни ресурси за 
тази цел.

Or. en

Изменение 1551
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата 
нисковъглеродна икономика и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар.

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подобрят социалните 
стандарти, да се подкрепи преходът 
към устойчива към изменението на 
климата, основана на възобновяеми 
енергийни източници и енергийно 
ефективна икономика и да се запазят 
водещите позиции на световния пазар.

Or. en

Изменение 1552
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата 
нисковъглеродна икономика и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар.

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза, като се 
използват възможностите, 
предоставени от европейските ГНСС
и същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата 
нисковъглеродна икономика и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар.

Or. en
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Обосновка

Използването на ГНСС може да допринесе значително за постигането на целите на 
бъдещата транспортна система.

Изменение 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата 
нисковъглеродна икономика и да се 
запазят водещите позиции на световния 
пазар.

Научните изследвания и иновациите 
трябва да доведат до целенасочен и 
своевременен напредък, който ще 
спомогне да се постигнат основните 
цели на политиката на Съюза и 
същевременно да се повиши 
икономическата конкурентоспособност, 
да се подкрепи преходът към устойчива 
към изменението на климата и 
развиваща се устойчиво икономика и
да се запазят водещите позиции на 
световния пазар.

Or. en

Изменение 1554
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимите за това инвестиции в 
научни изследвания, иновации и 
внедряване ще бъдат значителни, но 
липсата на подобрение в устойчивостта 
на транспорта ще доведе до 
неприемливо високи социални, 
екологични и икономически разходи в 

Необходимите за това инвестиции в 
научни изследвания, иновации и 
внедряване ще бъдат значителни, но 
липсата на подобрение в устойчивостта 
на транспорта ще доведе до 
неприемливо високи социални, 
екологични и икономически разходи в 



PE492.789v01-00 200/201 AM\907849BG.doc

BG

дългосрочен план. дългосрочен план. Също така, ако не 
бъде запазена водещата роля на 
Европа в областта на технологиите, 
това ще възпрепятства постигането 
на горепосочената цел и ще доведе до 
сериозни вреди за работните места в 
Европа и икономическия растеж в 
дългосрочна перспектива.

Or. en

Изменение 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимите за това инвестиции в 
научни изследвания, иновации и 
внедряване ще бъдат значителни, но 
липсата на подобрение в устойчивостта 
на транспорта ще доведе до 
неприемливо високи социални, 
екологични и икономически разходи в 
дългосрочен план.

Необходимите за това инвестиции в 
научни изследвания, иновации и 
внедряване ще бъдат значителни, но 
липсата на подобрение в устойчивостта 
на цялостната транспортна система
ще доведе до неприемливо високи 
социални, екологични и икономически 
разходи в дългосрочен план.

Or. en

Изменение 1556
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимите за това инвестиции в 
научни изследвания, иновации и 
внедряване ще бъдат значителни, но 
липсата на подобрение в устойчивостта 

Необходимите за това инвестиции в 
научни изследвания, иновации и 
внедряване ще бъдат значителни, но 
липсата на подобрение в устойчивостта 
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на транспорта ще доведе до 
неприемливо високи социални, 
екологични и икономически разходи в 
дългосрочен план.

на транспорта и мобилността ще 
доведе до неприемливо високи 
социални, екологични и икономически 
разходи в дългосрочен план.

Or. en


