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Изменение 1557
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортът е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява 
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интегрирания единен 
европейски пазар, както и за отвореното 
и приобщаващо общество. Той 
представлява един от най-важните 
европейски активи във връзка с 
промишления капацитет и качеството на 
обслужване, като играе водеща роля на 
световните пазари. На транспортния
сектор заедно с производството на 
транспортно оборудване се падат 6,3 % 
от БВП на Съюза. Същевременно 
европейският транспортен сектор е 
изправен пред все по-ожесточена 
конкуренция от други части на света.
Ще бъдат необходими принципно нови 
технологии, за да се осигури бъдещото 
конкурентно предимство на Европа и се 
ограничат недостатъците на нашата 
сегашна транспортна система.

Транспортът е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява 
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интегрирания единен 
европейски пазар, както и за отвореното 
и приобщаващо общество. Той 
представлява един от най-важните 
европейски активи във връзка с 
промишления капацитет и качеството на 
обслужване, като играе водеща роля на 
световните пазари. Самостоятелно 
транспортният сектор и
производството на транспортно 
оборудване осигуряват 6,3 % от БВП на 
Съюза. Но всъщност цялостният 
принос на транспортния сектор за 
икономиката на ЕС е много по-голям, 
като се има предвид, че търговията 
със стоки, която представлява почти 
30 % от БВП на Съюза, много услуги и 
работниците, за които пътуването е 
част от работата им, зависят изцяло 
от наличието на ефикасен 
транспорт. Това, което 
транспортът дава на обществото 
като свързва хората също е важно, 
макар и трудно за измерване като 
количество, и е от основно значение 
за свободата на движението в Европа. 
Същевременно европейският 
транспортен сектор е изправен пред все 
по-ожесточена конкуренция от други 
части на света. Ще бъдат необходими 
принципно нови технологии, за да се 
осигури бъдещото конкурентно 
предимство на Европа и се ограничат 
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недостатъците на нашата сегашна 
транспортна система.

Or. fr

Изменение 1558
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортът е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява 
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интегрирания единен 
европейски пазар, както и за отвореното 
и приобщаващо общество. Той 
представлява един от най-важните 
европейски активи във връзка с 
промишления капацитет и качеството на 
обслужване, като играе водеща роля на 
световните пазари. На транспортния 
сектор заедно с производството на 
транспортно оборудване се падат 6,3 % 
от БВП на Съюза. Същевременно 
европейският транспортен сектор е 
изправен пред все по-ожесточена 
конкуренция от други части на света.
Ще бъдат необходими принципно нови 
технологии, за да се осигури бъдещото 
конкурентно предимство на Европа и се 
ограничат недостатъците на нашата 
сегашна транспортна система.

Безопасният, сигурен и ефикасен 
транспорт е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява 
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интегрирания единен 
европейски пазар, както и за 
отвореното, приобщаващо и сигурно
общество. Той представлява един от 
най-важните европейски активи във 
връзка с промишления капацитет и 
качеството на обслужване, като играе 
водеща роля на световните пазари. На 
транспортния сектор заедно с 
производството на транспортно 
оборудване се падат 6,3 % от БВП на 
Съюза. Същевременно европейският 
транспортен сектор е изправен пред все 
по-ожесточена конкуренция от други 
части на света. Ще бъдат необходими 
принципно нови технологии, за да се 
осигури бъдещото конкурентно 
предимство на Европа и се ограничат 
недостатъците на нашата сегашна 
транспортна система.

Or. en

Изменение 1559
Henri Weber
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортът е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява 
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интегрирания единен 
европейски пазар, както и за отвореното 
и приобщаващо общество. Той 
представлява един от най-важните 
европейски активи във връзка с 
промишления капацитет и качеството на 
обслужване, като играе водеща роля на 
световните пазари. На транспортния 
сектор заедно с производството на 
транспортно оборудване се падат 6,3 % 
от БВП на Съюза. Същевременно 
европейският транспортен сектор е 
изправен пред все по-ожесточена 
конкуренция от други части на света. 
Ще бъдат необходими принципно нови 
технологии, за да се осигури бъдещото 
конкурентно предимство на Европа и се 
ограничат недостатъците на нашата 
сегашна транспортна система.

Транспортът е основен двигател на 
икономическата конкурентоспособност 
и растежа на Европа. Той осигурява 
мобилността на хора и стоки, 
необходима за интегрирания единен 
европейски пазар, както и за отвореното 
и приобщаващо общество. Той 
представлява един от най-важните 
европейски активи във връзка с 
промишления капацитет и качеството на 
обслужване, като играе водеща роля на 
световните пазари. На транспортния 
сектор заедно с производството на 
транспортно оборудване се падат 6,3 % 
от БВП на Съюза, но цялостният им 
принос за икономиката на ЕС е много 
по-голям. Същевременно европейският 
транспортен сектор е изправен пред все 
по-ожесточена конкуренция от други 
части на света. Ще бъдат необходими 
принципно нови технологии, за да се 
осигури бъдещото конкурентно 
предимство на Европа и се ограничат 
недостатъците на нашата сегашна 
транспортна система.

Or. fr

Изменение 1560
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортният сектор е един от 
основните източници на парникови 
газове и генерира до една четвърт от 
всички емисии. Транспортът зависи на 
96 % от изкопаеми горива.

Транспортният сектор е един от 
основните източници на парникови 
газове и генерира до една четвърт от 
всички емисии. Транспортът зависи на 
96 % от изкопаеми горива.
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Междувременно все по-сериозен става 
проблемът с претоварването; системите 
все още не са достатъчно
„интелигентни“; алтернативите за 
прехвърляне между различните видове 
транспорт не винаги са привлекателни;
смъртните случаи остават на трагично 
високо равнище, като техният годишен 
брой в Европейския съюз възлиза на 
34 000; гражданите и предприятията 
очакват транспортната система да е 
безопасна и сигурна. Градските условия 
създават специфични проблеми за 
устойчивостта на транспорта.

Междувременно все по-сериозен става 
проблемът с претоварването; системите 
все още не са достатъчно
„интелигентни“; алтернативите за 
прехвърляне между различните видове 
транспорт не винаги са привлекателни;
смъртните случаи остават на трагично 
високо равнище, като техният годишен 
брой в Европейския съюз възлиза на 
34 000, а значителният ръст на 
въздушния транспорт води до редица 
специфични предизвикателства.
Гражданите и предприятията очакват 
транспортната система да е безопасна и 
сигурна. Градските условия създават 
специфични проблеми за устойчивостта 
на транспорта. От съществено 
значение е да се намали 
въздействието на транспорта върху 
околната среда чрез целенасочени 
технологични подобрения, като се 
има предвид, че всеки вид транспорт е 
изправен пред различни 
предизвикателства и се 
характеризира с различни цикли на 
интегриране на технологиите.

Or. en

Изменение 1561
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транспортният сектор е един от 
основните източници на парникови 
газове и генерира до една четвърт от 
всички емисии. Транспортът зависи на 
96 % от изкопаеми горива.
Междувременно все по-сериозен става 
проблемът с претоварването; системите 
все още не са достатъчно

Транспортният сектор е един от 
основните източници на парникови 
газове и генерира до една четвърт от 
всички емисии. Транспортът зависи на 
96 % от изкопаеми горива.
Междувременно все по-сериозен става 
проблемът с претоварването. 
Въздействието на транспорта върху 
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„интелигентни“; алтернативите за 
прехвърляне между различните
видове транспорт не винаги са 
привлекателни; смъртните случаи 
остават на трагично високо равнище, 
като техният годишен брой в 
Европейския съюз възлиза на 34 000;
гражданите и предприятията очакват
транспортната система да е
безопасна и сигурна. Градските условия 
създават специфични проблеми за 
устойчивостта на транспорта.

здравето чрез емисиите прахови и 
газови замърсители, шумовото 
замърсяване и обездвижването стана 
значително; системите все още не са 
достатъчно „интелигентни“;
необходими са интермодални решения 
и преминаване към по-устойчиви
видове транспорт; смъртните случаи 
остават на трагично високо равнище, 
като техният годишен брой в 
Европейския съюз възлиза на 34 000;
гражданите и предприятията очакват 
безопасна и сигурна транспортна 
система и мобилност. Градските 
условия създават специфични проблеми 
за устойчивостта на транспорта.

Or. en

Изменение 1562
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта ще доведат само след 
няколко десетилетия до блокиране на 
движението в Европа и ще направят 
непоносими икономическите разходи 
по него и въздействието му върху 
обществото. Прогнозира се броят 
пътникокилометри да се удвои през 
следващите 40 години и да нараства 
два пъти по-бързо за пътуванията по 
въздуха. Очаква се до 2050 г. емисиите 
на CO2 да нараснат с 35 %. Разходите 
поради задръствания ще се увеличат с 
около 50 % на почти 200 млрд. EUR 
годишно. Външните разходи, 
причинени от произшествия, ще се 
увеличат с около 60 млрд. EUR в 
сравнение с 2005 г.

заличава се



PE492.790v01-00 8/182 AM\907850BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Какъв е източникът на данни за тези твърдения?

Изменение 1563
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта ще доведат само след 
няколко десетилетия до блокиране на 
движението в Европа и ще направят 
непоносими икономическите разходи 
по него и въздействието му върху 
обществото. Прогнозира се броят 
пътникокилометри да се удвои през 
следващите 40 години и да нараства 
два пъти по-бързо за пътуванията по 
въздуха. Очаква се до 2050 г. емисиите 
на CO2 да нараснат с 35 %. Разходите 
поради задръствания ще се увеличат с 
около 50 % на почти 200 млрд. EUR 
годишно. Външните разходи, 
причинени от произшествия, ще се 
увеличат с около 60 млрд. EUR в 
сравнение с 2005 г.

заличава се

Or. fr

Изменение 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта ще доведат само след 

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта ще доведат само след 
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няколко десетилетия до блокиране на 
движението в Европа и ще направят 
непоносими икономическите разходи по 
него и въздействието му върху 
обществото. Прогнозира се броят 
пътникокилометри да се удвои през 
следващите 40 години и да нараства два 
пъти по-бързо за пътуванията по 
въздуха. Очаква се до 2050 г. емисиите 
на CO2 да нараснат с 35 %. Разходите 
поради задръствания ще се увеличат с 
около 50 % на почти 200 млрд. EUR 
годишно. Външните разходи, 
причинени от произшествия, ще се 
увеличат с около 60 млрд. EUR в 
сравнение с 2005 г.

няколко десетилетия до блокиране на 
движението в Европа и ще направят 
непоносими икономическите разходи по 
него и въздействието му върху 
обществото. Прогнозира се броят 
пътникокилометри да се удвои през 
следващите 40 години и да нараства два 
пъти по-бързо за пътуванията по 
въздуха. Очаква се до 2050 г. емисиите 
на CO2 да нараснат с 35 %. Разходите 
поради задръствания ще се увеличат с 
около 50 % на почти 200 млрд. евро 
годишно. Външните разходи, 
причинени от произшествия, ще се 
увеличат с около 60 млрд. EUR в 
сравнение с 2005 г. От съществено 
значение е да се намали това 
въздействие чрез технологични 
подобрения, икономически и 
регулаторни рамки, които улесняват 
въвеждането на нови технологии и 
инфраструктури, и по-широко 
приложение на поведенческите науки, 
с цел по-добро разбиране на начина, 
по-който избираме как да пътуваме, 
като се имат предвид различните 
предизвикателства и цикли на 
интегриране на технологиите при 
различните видове транспорт.

Or. en

Изменение 1565
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта ще доведат само след 
няколко десетилетия до блокиране на 
движението в Европа и ще направят 
непоносими икономическите разходи по 

Очакваните темпове на растеж на 
транспорта и мобилността ще доведат 
само след няколко десетилетия до 
блокиране на движението в Европа и ще 
направят непоносими икономическите 
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него и въздействието му върху 
обществото. Прогнозира се броят 
пътникокилометри да се удвои през 
следващите 40 години и да нараства
два пъти по-бързо за пътуванията по 
въздуха. Очаква се до 2050 г. емисиите 
на CO2 да нараснат с 35 %. Разходите 
поради задръствания ще се увеличат с 
около 50 % на почти 200 млрд. EUR 
годишно. Външните разходи, 
причинени от произшествия, ще се
увеличат с около 60 млрд. EUR в 
сравнение с 2005 г.

разходи по него и въздействието му 
върху околната среда и обществото.
Ако тенденциите от миналото 
продължат и в бъдеще, пътнико- и 
товарокилометрите се очаква да се
удвоят през следващите 40 години и да
нарастват два пъти по-бързо за 
пътуванията по въздуха. Очаква се до 
2050 г. емисиите на CO2 да нараснат с 
35 %. Разходите поради задръствания 
ще се увеличат с около 50 % на почти 
200 млрд. EUR годишно. Външните 
разходи, причинени от произшествия, 
ще се увеличат с около 60 млрд. EUR в 
сравнение с 2005 г.

Or. en

Изменение 1566
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства,
инфраструктурите и управлението 
на транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в 
Съюза; за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност; за запазване на 
водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта. Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, здравето,
задръстванията, безопасността и 
сигурността са общи за целия 
Европейски съюз и изискват съвместен 
общоевропейски отговор. Ускореното 
разработване и внедряване на нови 
технологии и новаторски решения за
(по-малко, по-леки, по-малки и по-
интелигентни) превозни средства, по-
добро използване на капацитета на 
съществуващите инфраструктури, 
засилено и по-интелигентно 
взаимодействие между превозни 
средства и инфраструктура, зелена 
логистика и управление на 
мобилността ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в Съюза
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разпокъсани национални усилия. за ограничаване на изменението на 
климата и за подобряване на ресурсната 
ефективност; за запазване на водещите 
позиции на Европа на световните пазари 
за продукти и услуги, свързани с 
транспорта и мобилността. Тези цели 
не могат да се постигнат само чрез 
разпокъсани национални усилия.

Or. en

Изменение 1567
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор. 
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в 
Съюза; за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност; за запазване на 
водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта. Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 
разпокъсани национални усилия.

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор. 
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста, по-
безопасна, по-сигурна и по-ефективна 
транспортна система в Съюза; за 
ограничаване на изменението на 
климата и за подобряване на ресурсната 
ефективност; за запазване на водещите 
позиции на Европа на световните пазари 
за продукти и услуги, свързани с 
транспорта. Тези цели не могат да се 
постигнат само чрез разпокъсани 
национални усилия.

Or. en
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Изменение 1568
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в 
Съюза; за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност; за запазване на 
водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта.  Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 
разпокъсани национални усилия.

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста, 
безопасна, достъпна и ефективна
транспортна система в Съюза; за 
ограничаване на изменението на 
климата и за подобряване на ресурсната 
ефективност; за запазване на водещите 
позиции на Европа на световните пазари 
за продукти и услуги, свързани с 
транспорта. Тези цели не могат да се 
постигнат само чрез разпокъсани 
национални усилия.

Or. fr

Изменение 1569
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 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
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Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в 
Съюза; за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност; за запазване на 
водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта. Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 
разпокъсани национални усилия.

Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта, които са необходими и 
достатъчни за постигане на по-чиста и 
по-ефективна транспортна система в 
Съюза, за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност и за запазване 
на водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта. Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 
разпокъсани национални усилия.

Or. en

Изменение 1570
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в 
Съюза; за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност; за запазване на 
водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта.  Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор.
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста, 
безопасна, достъпна и по-ефективна 
транспортна система в Съюза; за 
ограничаване на изменението на 
климата и за подобряване на ресурсната 
ефективност; за запазване на водещите 
позиции на Европа на световните пазари 
за продукти и услуги, свързани с 
транспорта. Тези цели не могат да се 
постигнат само чрез разпокъсани 
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разпокъсани национални усилия. национални усилия.

Or. fr

Изменение 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
безопасността и сигурността са общи за 
целия Европейски съюз и изискват 
съвместен общоевропейски отговор. 
Ускореното разработване и внедряване 
на нови технологии и новаторски 
решения за превозните средства, 
инфраструктурите и управлението на 
транспорта ще бъде от ключово 
значение за постигане на по-чиста и по-
ефективна транспортна система в 
Съюза; за ограничаване на изменението 
на климата и за подобряване на 
ресурсната ефективност; за запазване на 
водещите позиции на Европа на 
световните пазари за продукти и услуги, 
свързани с транспорта. Тези цели не 
могат да се постигнат само чрез 
разпокъсани национални усилия.

Проблемите със замърсяването на 
околната среда, задръстванията, 
достъпността, безопасността и 
сигурността са общи за целия 
Европейски съюз и изискват съвместен 
общоевропейски отговор. Ускореното 
разработване и внедряване на нови 
технологии и новаторски решения за 
превозните средства, инфраструктурите 
и управлението на транспорта ще бъде 
от ключово значение за постигане на по-
чиста и по-ефективна транспортна 
система в Съюза; за ограничаване на 
изменението на климата и за 
подобряване на ресурсната 
ефективност; за запазване на водещите 
позиции на Европа на световните пазари 
за продукти и услуги, свързани с 
транспорта. Тези цели не могат да се 
постигнат само чрез разпокъсани 
национални усилия.

Or. en

Изменение 1572
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането на съюзно равнище на 
научните изследвания и иновациите в 
областта на транспорта ще допълва 
дейностите на държавите-членки чрез 
съсредоточаване върху дейности с ясно 
изразена европейска добавена стойност. 
Това означава, че ще се наблегне върху 
приоритетни области, които отговарят 
на целите на европейската политика; 
когато е необходимо постигането на 
критична маса от усилия; когато трябва 
да се прилагат оперативно съвместими 
общоевропейски транспортни решения; 
или когато транснационалното 
обединяване на усилията може да 
намали рисковете по инвестиране в 
научни изследвания, да създаде условия 
за общи стандарти и съкрати 
необходимото време за пазарна 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

Финансирането на съюзно равнище на 
научните изследвания и иновациите в 
областта на транспорта ще допълва 
дейностите на държавите-членки чрез 
съсредоточаване върху дейности с ясно 
изразена европейска добавена стойност. 
Това означава, че ще се наблегне върху 
приоритетни области, които отговарят 
на целите на европейската политика; 
когато е необходимо постигането на 
критична маса от усилия; когато трябва 
да се прилагат оперативно съвместими и 
интермодално интегрирани 
общоевропейски транспортни решения; 
или когато транснационалното 
обединяване на усилията може да 
намали рисковете по инвестиране в 
научни изследвания, да създаде условия 
за общи стандарти и съкрати 
необходимото време за пазарна 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 1573
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските и 
иновационните дейности включват 
широк спектър от инициативи, които 
обхващат цялата верига за иновации. 
Няколко дейности са специално 
предназначени да спомагат за пазарната 
реализация на резултатите: програмен 
подход към научните изследвания и 
иновациите, демонстрационни проекти, 
действия за пазарно разпространение и 

Научноизследователските и 
иновационните дейности включват 
широк спектър от инициативи, които 
обхващат цялата верига за иновации. 
Няколко дейности са специално 
предназначени да спомагат за пазарната 
реализация на резултатите: програмен 
подход към научните изследвания и 
иновациите, демонстрационни проекти, 
действия за пазарно разпространение и 
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подкрепа за стандартизация, регулиране 
и новаторски стратегии за обществени 
поръчки — всичко това служи на тази 
цел. Освен това използването на 
ангажимента и експертния опит на 
заинтересованите страни ще спомогне 
за внедряването на резултатите от 
научните изследвания в транспортния 
сектор.

подкрепа за стандартизация, регулиране 
и новаторски стратегии за обществени 
поръчки — всичко това служи на тази 
цел. Освен това използването на 
ангажимента и експертния опит на 
заинтересованите страни ще спомогне 
за внедряването на резултатите от 
научните изследвания в транспортния 
сектор. Трябва да се обърне 
необходимото внимание на 
конкретните предизвикателства и 
специфичните особености на всеки 
вид транспорт (и по-специално на 
въздушния транспорт), като 
например различните цикли на 
интегриране на технологиите. 
Същевременно взаимното 
обогатяване чрез обмен на концепции 
и технологии между различните 
видове транспорт следва да се 
насърчава. Следва да се намери 
правилният баланс между 
многогодишната обозримост и 
приемственост на 
научноизследователските и 
иновативните дейности, когато са 
оправдани, и гъвкавостта и бързата 
реакция при възникващи нужди и 
възможности.

Or. en

Обосновка

В някои сектори технологичното лидерство и конкурентоспособността са важни 
поради сложността на продуктите и необичайно дългите цикли на 
научноизследователска и развойна дейност. Поради това е важно предложението да 
се ребалансира в полза на третирането на транспортния сектор по видове 
транспорт.

Изменение 1574
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 4 – подточка 4.2 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестирането в научни изследвания и 
иновации за щадяща повече околната 
среда, по-интелигентна и интегрирана в 
по-голяма степен транспортна система 
ще допринесе значително за постигане 
на целите на „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, както и на целите на водещата 
инициатива „Съюз за иновации“.
Дейностите ще спомогнат за 
създаването на единно европейско 
транспортно пространство съгласно 
Бялата книга за транспорта. Те ще 
допринесат и за постигане на 
политическите цели, изложени в 
водещите инициативи „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“, 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа“. 

Инвестирането в научни изследвания и 
иновации за щадяща повече околната 
среда, по-интелигентна и напълно
интегрирана транспортна система ще 
допринесе значително за постигане на 
целите на „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, както и на целите на водещата 
инициатива „Съюз за иновации“.
Дейностите ще спомогнат за 
създаването на единно европейско 
транспортно пространство съгласно 
Бялата книга за транспорта. Те ще 
допринесат и за постигане на 
политическите цели, изложени в 
водещите инициативи „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“,
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа“.

Or. en

Изменение 1575
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. Общи насоки за дейностите 4.3. Общи насоки за дейностите

Дейностите ще бъдат организирани 
по начин, който да дава възможност 
за интегриран и за съобразен с вида 
транспорт подход, според случая. 
Многогодишната обозримост и 
приемственост са важни за 
гарантиране на истинска европейска 
добавена стойност и за съобразяване с 
многобройните особености на всеки 
вид транспорт.  Тази изследователска 
дейност следва, доколкото е 
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възможно, научноизследователските 
и иновационни програми на 
европейските технологични 
платформи.

Or. en

Изменение 1576
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от изкопаемите 
горива.

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от изкопаемите 
горива. С цел увеличаване на 
разходната ефективност трябва да 
се обръща внимание на поддръжката, 
поправката, обновяването и 
рециклирането при всички видове 
транспорт. 

Or. en

Изменение 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от 

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намалят емисиите на парникови 
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изкопаемите горива. газове от транспорта.

Or. fr

Обосновка

Втечненият природен газ и сгъстеният природен газ са алтернативни горива, 
използването на които може значително да намали емисиите на парникови газове в 
транспортния сектор. Поради това „Хоризонт 2020“ следва да допринесе за 
разработването и подобряването на тези технологии.

Изменение 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от 
изкопаемите горива.

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намалят емисиите на CO2 от 
транспорта.

Or. en

Изменение 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от изкопаемите 
горива.

Целта е да се сведе до минимум 
въздействието на транспорта върху 
климата и околната среда, като се 
подобри неговата ефективност на 
използване на природни ресурси и се 
намали зависимостта му от изкопаемите 
горива и/или се намалят емисиите на 
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парникови газове от транспорта.

Or. en

Изменение 1580
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура; 
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове,
свеждане до минимум на шумовите 
равнища, да се подобри ефективността 
на превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура. 
По отношение на въздухоплаването, 
развитието следва да бъде насочено 
към разработването на нови 
самолетни конфигурации, 
високоскоростни хеликоптери и 
технологии за радикални промени в 
енергийната ефективност. В този 
смисъл следва да бъдат гарантирани 
взаимодействия между целите 
„интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт“ и „сигурна, 
чиста и ефективна енергия“, като 
последната следва да се използва за 
финансиране на научни изследвания в 
областта на алтернативните 
авиационни горива. Използването на 
инфраструктурите следва да се 
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оптимизира посредством интелигентни 
транспортни системи и интелигентно 
оборудване. Управлението на разхода 
на енергия на борда на самолета 
следва също така да се оптимизира 
като се използват повече 
електрически авионавигационни 
системи и оборудване.  Използването 
на управление на потребностите, както 
и на  обществен и немоторизиран 
транспорт следва също да се увеличи, 
особено в градските зони.

Or. en

Изменение 1581
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 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към:
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура;
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 

Дейностите са насочени към намаляване 
на консумацията на ресурси и на 
емисиите на парникови газове и 
подобряване на ефективността на 
превозните средства чрез:
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потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

- ускоряване на разработването и 
внедряването на ново поколение чисти 
превозни средства (електрически и 
други превозни средства с ниски или 
нулеви емисии), включително 
посредством революционен напредък 
при двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата;

- проучване и оползотворяване на 
потенциала на алтернативни горива и 
на новаторски и по-ефективни системи 
за задвижване, включително горивна 
инфраструктура;
- оптимизиране на използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване;
- увеличаване на използването, особено 
в градските зони, на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Or. en

Изменение 1582
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и 
други превозни средства с ниски или 
нулеви емисии, включително 
посредством революционен напредък 

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение превозни средства с 
ниски или нулеви емисии на 
конкурентни цени, включително 
посредством революционен напредък 
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при двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура;
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

при двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура;
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Or. it

Изменение 1583
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура;
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура;
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; да се увеличи 
използването особено в градските зони 
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градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

на управление на потребностите, както 
и на обществен и немоторизиран 
транспорт; и да се насърчава 
свързаност между инфраструктури и 
превозни средства  с оглед намаляване 
на емисиите на  CO2.

Or. fr

Изменение 1584
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква а) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически и други 
превозни средства с ниски или нулеви 
емисии, включително посредством 
революционен напредък при 
двигателите, акумулаторите и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура; 
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Дейностите са насочени към: 
намаляване на консумацията на ресурси 
и на емисиите на парникови газове, да 
се подобри ефективността на 
превозните средства, както и да се 
ускори разработването и внедряването 
на ново поколение електрически, 
водородни и други превозни средства с 
ниски или нулеви емисии, включително 
посредством революционен напредък 
при двигателите, акумулаторите, 
горивните клетки и т.н.  и 
инфраструктурата; да се проучи и 
оползотвори потенциалът на 
алтернативни горива и на новаторски и 
по-ефективни системи за задвижване, 
включително горивна инфраструктура; 
да се оптимизира използването на 
инфраструктурите посредством 
интелигентни транспортни системи и 
интелигентно оборудване; и да се 
увеличи използването особено в 
градските зони на управление на 
потребностите, както и на обществен и 
немоторизиран транспорт.

Or. en
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Изменение 1585
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Повишена мобилност, по-малко 
задръствания, повече безопасност и 
сигурност

б) Повишена мобилност и достъпност, 
по-малко задръствания, повече 
безопасност и сигурност

Or. en

Изменение 1586
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е нарастващите потребности от 
мобилност да се съчетаят с повишена 
транспортна безконфликтност 
благодарение на новаторски решения за 
цялостни, всеобхватни, безопасни, 
сигурни и надеждни транспортни 
системи. 

Целта е нарастващите потребности от 
мобилност да се съчетаят с повишена 
транспортна безконфликтност 
благодарение на новаторски решения за 
цялостни, всеобхватни, безопасни, 
здравословни, сигурни и надеждни 
транспортни системи. 

Or. en

Изменение 1587
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 

Основните насоки на дейностите са: да
се намали натоварването на пътната 
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мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността.

мрежа, да се подобри качеството на 
живот и увеличи достъпността, както 
и да се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика и 
мобилност „от врата до врата“;
подобряване на преминаването към 
друг вид транспорт и
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността.

Or. en

Изменение 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността.

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри
интермодалността и
мултимодалността и прилагането на
електронни билети, интелигентни 
решения за планиране и управление; и
драстично да се намали възникването на 
произшествия, загубата на човекодни 
поради закъснения и анулирания и
въздействието на заплахи за 
сигурността.

Or. en
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Изменение 1589
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността.

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; и драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
сигурността, по-специално чрез 
свързаност и глобално управление на 
свързани превозни средства.

Or. fr

Изменение 1590
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 

Основните насоки на дейностите са: да 
се намали натоварването на пътната 
мрежа, да се увеличи достъпността и да 
се отговори на нуждите на 
потребителите чрез насърчаване на 
интегриран транспорт и логистика „от 
врата до врата“; да се подобри 
интермодалността и прилагането на 
интелигентни решения за планиране и 
управление; и драстично да се намали 
възникването на произшествия и 
въздействието на заплахи за 
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сигурността. сигурността (безопасност и  глобално 
управление на свързани превозни 
средства).

Or. fr

Изменение 1591
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се укрепи 
конкурентоспособността и 
производителността на европейския 
производствен сектор за транспортна 
техника и на свързаните с него услуги.

Целта е да се укрепи 
конкурентоспособността и 
производителността на европейския 
производствен сектор за транспортна 
техника и на свързаните с него услуги с 
оглед на обещаващия, но 
характеризиращ се със силна 
конкуренция бъдещ глобален пазар.
Следва да се обръща надлежно 
внимание на логистичните процеси, 
поддръжката, поправката, 
обновяването и рециклирането.
За да ограничи деиндустриализацията 
и безработицата на своя територия, 
Европа трябва да инвестира в 
транспортните сектори, 
включително в МСП, където 
продължава да е световен лидер. 
Водещите позиции в областта на 
технологиите се превръщат в основен 
определящ фактор за 
конкурентоспособност в този 
глобален контекст, преди всичко във 
връзка с енергийната и 
икономическата ефективност, както 
и с екологичните характеристики.  

Or. en
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Изменение 1592
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 
концепции и проекти, интелигентни 
системи за управление и оперативно 
съвместими стандарти, ефективни 
производствени процеси, съкращаване 
на необходимото време за разработване 
и намаляване на разходите по време на 
жизнения цикъл.

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 
конфигурации и технологии, 
концепции и проекти, интелигентни 
системи за управление и оперативно 
съвместими стандарти, ефективни 
производствени процеси, използване на 
нови материали и биологични 
вторични продукти, които са по-
устойчиви, новаторски процедури за 
сертификация, съкращаване на 
необходимото време за разработване и 
намаляване на разходите по време на 
жизнения цикъл.

Or. en

Изменение 1593
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 4 – подточка 4.3 –  буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 
концепции и проекти, интелигентни 
системи за управление и оперативно 
съвместими стандарти, ефективни 
производствени процеси, съкращаване 

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни системи 
(включително транспортни средства)
и подготовка за следващото го 
поколение чрез работа по принципно 
нови концепции и проекти, 
интелигентни системи за управление и 
оперативно съвместими стандарти, 
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на необходимото време за разработване 
и намаляване на разходите по време на 
жизнения цикъл.

ефективни производствени процеси, 
съкращаване на необходимото време за 
разработване и намаляване на разходите 
по време на жизнения цикъл.

Or. en

Изменение 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 
концепции и проекти, интелигентни 
системи за управление и оперативно 
съвместими стандарти, ефективни 
производствени процеси, съкращаване 
на необходимото време за разработване 
и намаляване на разходите по време на 
жизнения цикъл.

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 
концепции и проекти, интелигентни 
системи за управление и оперативно 
съвместими стандарти, ефективни 
производствени процеси, съкращаване 
на необходимото време за разработване 
и намаляване на разходите по време на 
жизнения цикъл, или нови, по-
устойчиви материали или покрития.

Or. en

Изменение 1595
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 

Дейностите са насочени към 
разработването на ново поколение 
иновативни транспортни средства и 
подготовка за следващото го поколение 
чрез работа по принципно нови 



AM\907850BG.doc 31/182 PE492.790v01-00

BG

концепции и проекти, интелигентни 
системи за управление и оперативно 
съвместими стандарти, ефективни 
производствени процеси, съкращаване 
на необходимото време за разработване 
и намаляване на разходите по време на 
жизнения цикъл.

конкурентни концепции  и проекти,
интелигентни системи за управление и 
оперативно съвместими стандарти, 
ефективни производствени процеси, 
съкращаване на необходимото време за 
разработване и намаляване на разходите 
по време на жизнения цикъл.

Or. it

Изменение 1596
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Социално-икономически изследвания 
и дейности с перспективна насоченост 
във връзка с разработването на 
политики

г) Социално-икономически и 
поведенчески изследвания и дейности 
по планирането в услуга на 
разработването на политики

Or. en

Изменение 1597
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се спомогне за подобреното 
разработване на политики, което е 
необходимо за насърчаване на 
иновациите и отговаря на 
предизвикателствата, породени от 
транспорта и от обществените нужди, 
свързани с него.

Целта е да се спомогне за подобреното 
разработване на политики, което е 
необходимо за насърчаване на 
иновациите и отговаря на 
предизвикателствата, породени от 
транспорта и мобилността и от 
обществените и индивидуални нужди, 
свързани с нея.
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Or. en

Изменение 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 4 – подточка 4.3 –  буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към подобрено 
разбиране на свързаните с транспорта 
социално-икономически тенденции и 
перспективи, както и към предоставяне 
фактически данни и анализи за нуждите 
на създателите на политики.

Дейностите са насочени към подобрено 
разбиране на свързаните с транспорта 
социално-икономически тенденции и 
перспективи, както и към предоставяне 
фактически данни и анализи,
разпространявани чрез 
информационния център по 
изследвания в областта на 
транспорта на Европейската 
комисия, за нуждите на създателите на 
политики.

Or. en

Изменение 1599
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини

5. Действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност, опазване на 
околната среда и опазване на 
културното наследство и суровини

Or. de

Изменение 1600
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини

5. Действия във връзка с климата, 
околна среда, ресурсна ефективност и 
суровини

Or. en

Изменение 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика,
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигнат
ресурсно – и водно – ефективни и 
устойчиви към изменението на климата 
икономика и общество, защита на 
околната среда и устойчиви доставки 
на суровини и услуги, свързани с 
екосистемите, за да се отговори на 
нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост
на природните ресурси и 
екосистемите на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност, сигурност по 
отношение на суровините и 
подобряване на благосъстоянието, като 
същевременно се осигурява екологична 
цялост, стабилност и устойчивост, с 
цел поддържане на средния размер на 
глобалното затопляне под 2 °C и даване 
на възможност на екосистемите и 
обществото да се адаптират към 
изменението на климата и други 
промени в околната среда.

Or. en
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Изменение 1602
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване 
на благосъстоянието, като 
същевременно се осигурява екологична 
цялост и устойчивост, средният размер 
на глобалното затопляне се поддържа 
под 2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика,
защита и устойчиво управление на 
природните ресурси и екосистеми,
както и да се осигурят устойчиво 
използване и доставки на суровини, за 
да се отговори на нуждите на 
нарастващото световно население в 
границите на устойчивост на 
природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на благосъстоянието в 
Европа, като същевременно се 
осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en

Изменение 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 

Конкретната цел е да се постигнат
ресурсно ефективни и устойчиви към 
изменението на климата икономика и 
общество, както и да се осигурят 
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доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

устойчиви доставки на суровини, за да 
се отговори на нуждите на 
нарастващото световно население в 
границите на устойчивост на 
природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, с цел средният размер на 
глобалното затопляне да се поддържа 
под 2 °C и да се даде възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en

Изменение 1604
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на сухоземните и морските природни
ресурси на планетата. Дейностите ще 
допринесат за увеличаване на 
европейската конкурентоспособност и 
подобряване на благосъстоянието, като 
същевременно се осигурява екологична 
цялост и устойчивост, средният размер 
на глобалното затопляне се поддържа 
под 2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en
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Изменение 1605
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигнат
ресурсно ефективни и устойчиви към 
изменението на климата икономика и 
общество, както и да се осигурят 
устойчиви доставки на суровини, за да 
се отговори на нуждите на 
нарастващото световно население в 
границите на устойчивост на 
природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. it

Изменение 1606
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини и вода, за да се 
отговори на нуждите на нарастващото 
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население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата.
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

световно население в границите на 
устойчивост на природните ресурси на 
планетата. Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en

Изменение 1607
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна и устойчива към 
изменението на климата икономика, 
както и да се осигурят устойчиви 
доставки на суровини, за да се отговори 
на нуждите на нарастващото световно 
население в границите на устойчивост 
на природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Конкретната цел е да се постигне 
ресурсно ефективна, сигурна и 
устойчива към изменението на климата 
икономика, както и да се осигурят 
устойчиви доставки на суровини, за да 
се отговори на нуждите на 
нарастващото световно население в 
границите на устойчивост на 
природните ресурси на планетата. 
Дейностите ще допринесат за 
увеличаване на европейската 
конкурентоспособност и подобряване на 
благосъстоянието, като същевременно 
се осигурява екологична цялост и 
устойчивост, средният размер на 
глобалното затопляне се поддържа под 
2 °C и се дава възможност на 
екосистемите и обществото да се 
адаптират към изменението на климата.

Or. en
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Изменение 1608
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 20-и век светът увеличи от 
порядъка на десет пъти както 
използването на изкопаеми горива, така 
и добива на материални ресурси. Тази 
ера на привидно изобилни и евтини 
ресурси е към своя край. Налице са 
затруднения със суровините, водата, 
въздуха и биологичното разнообразие, 
както и със сухоземните, водните и 
морските екосистеми. Много от 
основните екосистеми в света се 
увреждат, като до 60 % от 
предоставяните от тях услуги се 
използват неустойчиво. В Европейския 
съюз годишният разход на материали 
възлиза на около 16 тона на глава от 
населението, от които 6 тона се 
разхищават, като половината отиват в 
депа за отпадъци. Световното търсене 
на ресурси продължава да нараства 
успоредно с увеличението на 
населението и покачващите се 
аспирации особено на лицата със средни 
доходи в нововъзникващите икономики.
Налага се решително прекъсване на 
връзката между икономическия растеж 
и използването на ресурсите.

През 20-и век светът увеличи от 
порядъка на десет пъти както 
използването на изкопаеми горива, така 
и добива на материални ресурси. Тази 
ера на привидно изобилни и евтини 
ресурси е към своя край. Налице са 
затруднения със суровините, водата, 
въздуха и биологичното разнообразие, 
както и с човешките,  сухоземните, 
водните и морските екосистеми. Много 
от основните екосистеми в света се 
увреждат, като до 60 % от 
предоставяните от тях услуги се 
използват неустойчиво. В Европейския 
съюз годишният разход на материали 
възлиза на около 16 тона на глава от 
населението, от които 6 тона се 
разхищават, като половината отиват в 
депа за отпадъци. Световното търсене 
на ресурси продължава да нараства 
успоредно с увеличението на 
населението и покачващите се 
аспирации особено на лицата със средни 
доходи в нововъзникващите икономики.
Налага се решително прекъсване на 
връзката между икономическия растеж 
и използването на ресурсите.

Or. it

Изменение 1609
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

През последните 100 години средната 
температура на повърхността на Земята 
се е увеличила с около 0,8 °С и се 
очаква да се увеличи с между 1,8 до 4° C 
до края на 21-ви век (в сравнение със 
средната стойност за периода 1980—
1999 г.). Вероятното въздействие върху 
природните и човешките системи, 
свързани с тези изменения, ще отправи 
предизвикателство към планетата и 
способността й да се приспособи, а 
също така застрашава бъдещото 
икономическо развитие и 
благосъстоянието на човечеството.

През последните 100 години средната 
температура на повърхността на Земята 
се е увеличила с около 0,8 °С и се 
очаква да се увеличи с между 1,8 до 4° C 
до края на 21-ви век (в сравнение със 
средната стойност за периода 1980—
1999 г.). Вероятното въздействие върху 
природните и човешките системи, 
свързани с тези изменения, ще отправи 
предизвикателство към планетата и 
способността й да се приспособи, а 
също така застрашава бъдещото 
икономическо развитие и 
благосъстоянието на човечеството.
Последствията от изменението на 
климата и замърсяването, съчетани с 
растяща урбанизация, масов туризъм, 
човешка небрежност и 
свръхексплоатация на ресурсите, 
застрашават крехката културна 
тъкан на общностите, които 
представляват културното 
наследство на Европа. 

Or. it

Изменение 1610
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
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показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост. 
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост. 
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.
Тези сложни екологични проблеми 
представляват заплаха и за 
културното ни наследство. 
Необходими са ни научни изследвания 
и иновации, ако искаме да запазим 
културното наследство на Европа. 
Това наследство е от основно 
значение за икономиката на ЕС, 
особено по отношение на туризма. 
Годишният оборот в Европа в този 
сектор, генериран от културното 
наследство, възлиза на 335 млрд. евро, 
като секторът осигурява работа на 9 
милиона души.

Or. de

Изменение 1611
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 
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топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост. 
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост. 
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.
Обществата са изправени пред 
голямото предизвикателство да 
установят устойчиво равновесие 
между потребностите на човека и 
околната среда. Ресурсите на 
околната среда, включително водите, 
въздухът, биомасата, плодородните 
почви, биологичното разнообразие, 
екосистемите, както и създадените 
от човека ресурси, включително 
културното наследство  и 
културните ландшафти и услугите, 
които те предоставят, са в основата 
на функционирането на европейската 
и световната икономика, и 
качеството на живота.

Or. en

Изменение 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост.
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води,
промените в тяхната циркулация, 
повишаването на температурата на 
морските води, топенето на ледовете в 
Арктика и намаляването на 
солеността на морската вода, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, хидрологичните аномалии, 
колебанията в режима, количеството 
и разпределението на валежите, 
промените в пространственото 
разпределение на видовете, 
химическото замърсяване и загубата на 
биологично разнообразие, показват, че 
планетата се доближава до границите на 
своята устойчивост. Например без по-
ефективно използване на водните 
ресурси търсенето на вода се очаква да 
надхвърли предлагането с 40 % след 
20 години. Горите изчезват с тревожно 
висока скорост от 5 млн. хектара 
годишно. Взаимодействията между 
ресурси могат да породят рискове за 
системата — с изчерпването на даден 
ресурс възниква необратима повратна 
точка за други ресурси и екосистеми.
Ако се запазят сегашните тенденции, за 
поддържането на нарастващото 
световно население към 2050 г. ще 
бъдат необходими ресурсите на повече 
от две планети като Земята.

Or. en

Изменение 1613
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост.
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, загубата на 
плодородие на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се е доближила 
до границите на своята устойчивост.
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

Or. en

Изменение 1614
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 

Нарастващото въздействие на 
изменението на климата и екологичните 
проблеми, като например увеличаването 
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на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост. 
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
екосистеми. Ако се запазят сегашните 
тенденции, за поддържането на 
нарастващото световно население към 
2050 г. ще бъдат необходими ресурсите 
на повече от две планети като Земята.

на киселинността на океанските води, 
топенето на ледовете в Арктика, 
влошаването на качеството и 
изтощаването на почвата, недостигът на 
вода, химическото замърсяване и 
загубата на биологично разнообразие, 
показват, че планетата се доближава до 
границите на своята устойчивост. 
Например без по-ефективно използване 
на водните ресурси търсенето на вода се 
очаква да надхвърли предлагането с 
40 % след 20 години. Горите изчезват с 
тревожно висока скорост от 5 млн. 
хектара годишно. Взаимодействията 
между ресурси могат да породят 
рискове за системата — с изчерпването 
на даден ресурс възниква необратима 
повратна точка за други ресурси и 
природни и човешки екосистеми. Ако 
се запазят сегашните тенденции, за 
поддържането на нарастващото 
световно население към 2050 г. ще 
бъдат необходими ресурсите на повече 
от две планети като Земята.

Or. it

Изменение 1615
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Европа съществува спешна нужда 
от иновации в областта на 
интегрираните водни системи. 
Европа е изправена пред застаряваща 
водна инфраструктура (както в 
системите за отпадните води, така 
и при снабдяването с питейна вода), 
увеличаващ се недостиг на вода, висок 
риск от наводнения в градовете, 
замърсяване на водите и все по-голямо 
и специфично търсене на вода за 



AM\907850BG.doc 45/182 PE492.790v01-00

BG

селското стопанство, 
промишлеността и градското 
население. За да отговори на 
предизвикателствата пред 
обществото (да гарантира достъпни 
доставки на вода с добро качество за 
всички граждани, да осигури 
подходяща вода с подходящо качество 
и цена за промишлеността/селското 
стопанство и да сведе замърсяването 
до минимум), Европа има нужда от 
инвестиции в иновативни 
водопроводни системи.

Or. en

Изменение 1616
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини.
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини.
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза.
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и транспортна 
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смущения на пазара. В допълнение
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата 
глобална конкуренция. Предвид 
значението на суровините за 
европейската конкурентоспособност, 
икономиката и за прилагането им в 
иновативни продукти, устойчивото 
снабдяване със суровини и тяхното 
ресурсно ефективно управление са 
жизненоважен приоритет за Съюза.

инфраструктура. Предвид значението 
на суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза. Достъпът до европейски 
източници на суровини, които често 
се намират в географски отдалечени 
райони, продължава да бъде 
предизвикателство за индустриите, 
които зависят от сигурни доставки 
на такива суровини. Освен това 
Европейският съюз е силно зависим 
от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара.

Or. en

Изменение 1617
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 
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Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. В Европейския съюз се 
намират много от най-добрите 
примери на културно наследство, за 
построяването на които са били 
използвани местни суровини.  
Знанията за устойчивостта на тези 
суровини са ограничени от липсата на 
изследвания на свойствата на 
материалите и устойчивостта им 
във връзка с изменението на климата.  
Предвид значението на суровините за 
европейската конкурентоспособност, 
икономиката и за прилагането им в 
иновативни продукти, устойчивото 
снабдяване със суровини и тяхното 
ресурсно ефективно управление са 
жизненоважен приоритет за Съюза.

Or. it

Изменение 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, ресурсно ефективно 
използване, повторно използване, 
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значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване, 
добив и преработка се ограничава от 
липсата на адекватни технологии и 
инвестиции и се възпрепятства от 
нарасналата глобална конкуренция. 
Предвид значението на суровините за 
европейската конкурентоспособност, 
икономиката и за прилагането им в 
иновативни продукти, устойчивото 
снабдяване със суровини и тяхното 
ресурсно ефективно управление са 
жизненоважен приоритет за Съюза.

Or. en

Изменение 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
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преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини и 
енергия. Налице са обаче растящи 
затруднения с доставките на суровини 
за Съюза. Освен това Европейският 
съюз е силно зависим от вноса на 
суровини от стратегическо значение, 
които са засегнати в тревожни размери 
от смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

Or. en

Изменение 1620
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 

Устойчивото снабдяване,  ресурсно 
ефективното и сигурното управление 
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включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини. 
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 
това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение 
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

на суровините, включително тяхното 
проучване, добив, преработка, повторно 
използване, рециклиране и замяна, са от 
съществено значение за 
функционирането на съвременните 
общества и техните икономики. 
Европейските производствени сектори, 
като например строителството, 
химическата промишленост, 
автомобилостроенето, аеронавтиката и 
машиностроенето, които осигуряват 
обща добавена стойност от около 1,3 
трилиона EUR и заетост за около 
30 милиона души, силно зависят от 
достъпа до суровини. Налице са обаче 
растящи затруднения с доставките на 
суровини за Съюза. Освен това 
Европейският съюз е силно зависим от 
вноса на суровини от стратегическо 
значение, които са засегнати в тревожни 
размери от смущения на пазара. В 
допълнение Съюзът все още разполага с 
ценни минерални залежи, чието 
проучване и добив се ограничава от 
липсата на адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата глобална 
конкуренция. Предвид значението на 
суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза.

Or. en

Изменение 1621
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността на икономиката да се 
адаптира и да повишава устойчивостта 
си към изменението на климата, 
ефективно да използва ресурсите и 
същевременно да запази 
конкурентоспособността си зависи от 
постигането на високо равнище на 
екологичните иновации както от 
обществен, така и от технологичен 
характер. Екологичните иновации, 
чийто световен пазар е на стойност 
около 1 трилион EUR годишно, която се 
очаква да се утрои до 2030 г., 
представляват важен фактор за 
повишаване на конкурентоспособността 
и създаване на нови работни места в 
европейските икономики.

Способността на икономиката да се 
адаптира и да повишава устойчивостта 
си към изменението на климата, 
ефективно да използва ресурсите и 
същевременно да запази 
конкурентоспособността си зависи от 
постигането на високо равнище на 
екологичните иновации както от 
обществен, така и от организационен и
технологичен характер. Екологичните 
иновации, чийто световен пазар е на 
стойност около 1 трилион EUR 
годишно, която се очаква да се утрои до 
2030 г., представляват важен фактор за 
повишаване на конкурентоспособността 
и създаване на нови работни места в 
европейските икономики.

Or. en

Изменение 1622
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се разработят и 
внедрят икономически ефективни 
технологии, както и да се предприемат 
мерки за ограничаване и 
приспособяване, за да се постигнат 
целите на ЕС и международните цели 
относно емисиите и концентрацията на 
парникови газове, а също и за справяне 
с последиците от изменението на 
климата. Политически рамки със съюзен 
и световен обхват трябва да гарантират, 
че екосистемите и биоразнообразието са 
защитени, ценени и надлежно 
възстановени, за да се запази тяхната 
способност да предоставят ресурси и 

Необходимо е да се разработят и 
внедрят икономически ефективни 
технологии, както и да се предприемат 
мерки за ограничаване и 
приспособяване, за да се постигнат 
целите на ЕС и международните цели 
относно емисиите и концентрацията на 
парникови газове, а също и за справяне 
с последиците от изменението на 
климата. Политически рамки със съюзен 
и световен обхват трябва да гарантират, 
че екосистемите и биоразнообразието са 
защитени, ценени и надлежно 
възстановени, за да се запази тяхната 
способност да предоставят ресурси и 
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услуги в бъдеще. Научните изследвания 
и иновациите могат да спомогнат да се 
гарантира надежден и устойчив достъп 
до суровини, както и значително 
намаление на използването и 
разхищаването на ресурсите.

услуги в бъдеще. Методите, 
използвани за приспособяване и 
запазване на културното наследство 
могат да се използват за смекчаване 
на последствията от изменението на 
климата чрез по-внимателно 
използване на енергията, използване 
на устойчиви суровини и екологични 
технологии и възприемане на подходи 
на пасивно планиране. Тези методи 
разкриват нови възможности за 
мерки за смекчаване и приспособяване 
във всички сектори, от 
строителството до транспорта.
Научните изследвания и иновациите 
могат да спомогнат да се гарантира 
надежден и устойчив достъп до 
суровини, както и значително 
намаление на използването и 
разхищаването на ресурсите.

Or. it

Изменение 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се разработят и 
внедрят икономически ефективни 
технологии, както и да се предприемат 
мерки за ограничаване и 
приспособяване, за да се постигнат 
целите на ЕС и международните цели 
относно емисиите и концентрацията на 
парникови газове, а също и за справяне 
с последиците от изменението на 
климата. Политически рамки със съюзен 
и световен обхват трябва да гарантират, 
че екосистемите и биоразнообразието са 
защитени, ценени и надлежно 
възстановени, за да се запази тяхната 
способност да предоставят ресурси и 

Необходимо е да се премине към 
общество с ниски нива на въглеродни 
емисии  и да се разработят и внедрят 
икономически ефективни технологии, 
както и да се предприемат мерки за 
ограничаване и приспособяване, както 
и по-добро разбиране на 
обществените реакции на тези 
предизвикателства, включително 
идентифициране на икономическите 
и обществените препятствия,  за да 
се постигнат целите на ЕС и 
международните цели относно емисиите 
и концентрацията на парникови газове, 
а също и за справяне с последиците от 
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услуги в бъдеще. Научните изследвания 
и иновациите могат да спомогнат да се 
гарантира надежден и устойчив достъп 
до суровини, както и значително 
намаление на използването и 
разхищаването на ресурсите.

изменението на климата. Политически 
рамки със съюзен и световен обхват 
трябва да гарантират, че екосистемите и 
биоразнообразието са защитени, ценени 
и надлежно управлявани и накрая 
възстановени, за да се запази тяхната 
способност да предоставят ресурси и 
услуги в бъдеще. Научните изследвания 
и иновациите могат да спомогнат да се 
гарантира надежден и устойчив достъп 
до и добив на суровини на сушата и в 
морето, както и значително намаление 
на използването и разхищаването на 
ресурсите.

Or. en

Изменение 1624
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се разработят и 
внедрят икономически ефективни
технологии, както и да се предприемат 
мерки за ограничаване и 
приспособяване, за да се постигнат 
целите на ЕС и международните цели 
относно емисиите и концентрацията
на парникови газове, а също и за 
справяне с последиците от изменението 
на климата. Политически рамки със 
съюзен и световен обхват трябва да 
гарантират, че екосистемите и 
биоразнообразието са защитени, ценени 
и надлежно възстановени, за да се 
запази тяхната способност да 
предоставят ресурси и услуги в бъдеще.
Научните изследвания и иновациите 
могат да спомогнат да се гарантира 
надежден и устойчив достъп до 
суровини, както и значително 

Необходимо е да се разработят и 
внедрят устойчиви и ефективни
нетехнологични и технологични 
решения, както и да се предприемат 
мерки за ограничаване и 
приспособяване, за да се постигнат 
целите на ЕС и международните цели 
относно емисиите на парникови газове, 
а също и за справяне с последиците от 
изменението на климата. Политически 
рамки със съюзен и световен обхват 
трябва да гарантират, че екосистемите и 
биоразнообразието са защитени, ценени 
и надлежно възстановени, за да се 
запази тяхната способност да 
предоставят ресурси и услуги в бъдеще.
Научните изследвания и иновациите 
могат да спомогнат да се гарантира 
надежден и устойчив достъп до 
суровини, както и значително 
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намаление на използването и 
разхищаването на ресурсите.

намаление на използването и 
разхищаването на ресурсите.

Or. en

Изменение 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта;
„Пътна карта за постигане до 2050 г.30

на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“;
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; стратегията за устойчиво 
развитие на Съюза33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта;
„Пътна карта за постигане до 2050 г.30 на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност“;
Интегрирана индустриална политика 
за ерата на глобализацията; 
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; стратегията на Съюза за 
устойчиво развитие33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации;  европейско 
партньорство за иновации в областта 
на суровините; и 7-ма програма за 
действие за околната среда. Тези 
действия трябва да повишават 
способността на обществото да 
придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Or. en
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Изменение 1626
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта;
„Пътна карта за постигане до 2050 г.30

на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“;
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; стратегията за устойчиво
развитие на Съюза33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“;
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта;
„Пътна карта за постигане до 2050 г. 30

на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“;
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; европейско 
партньорство за иновации в 
областта на ефективното използване 
на водите;  стратегията на Съюза за 
устойчиво развитие33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Or. en

Изменение 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията 
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“; 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта; 
„Пътна карта за постигане до 2050 г.30

на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“; 
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; стратегията за устойчиво
развитие на Съюза33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията 
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“; 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта; 
„Пътна карта за постигане до 2050 г.30

на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“; 
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; европейско 
партньорство за иновации в 
областта на ефективното използване 
на водите; стратегията на Съюза за 
устойчиво развитие33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Or. en

Изменение 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията 
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“; 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта; 
„Пътна карта за постигане до 2050 г.30

на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“; 
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; стратегията за устойчиво 
развитие на Съюза33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Следователно действията на Съюза 
трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията 
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“; 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта; 
„Пътна карта за постигане до 2050 г.30

на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“; 
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; стратегията на Съюза за 
устойчиво развитие33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36; Рамковата директива за 
водите 37 и дъщерните й директиви.
Тези действия трябва да повишават 
способността на обществото да 
придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

__________________
37 Директива 2000/60/EО

Or. en

Изменение 1629
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно действията на Съюза Следователно действията на Съюза 



PE492.790v01-00 58/182 AM\907850BG.doc

BG

трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията 
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“; 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта; 
„Пътна карта за постигане до 2050 
г.30 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност“; „Адаптиране спрямо 
изменението на климата —  към 
европейска рамка за действие“31; 
инициативата за суровините32; 
стратегията за устойчиво развитие на 
Съюза33; „Интегрирана морска политика 
за Европейския съюз“34; Рамковата 
директива за морска стратегия35; планът 
за действие за екологични иновации и 
„Програма в областта на цифровите
технологии за Европа“36. Тези действия 
трябва да повишават способността на 
обществото да придобие по-голяма 
устойчивост към изменението на 
околната среда и на климата и да 
осигуряват наличието на суровини. Тези 
действия трябва да повишават 
способността на обществото да 
придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

трябва да се съсредоточават върху 
подкрепата за ключови цели и политики 
на ЕС, включително: стратегията 
„Европа 2020“; „Съюз за иновации“; 
„Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ и съответната пътна карта; 
„Адаптиране спрямо изменението на 
климата —  към европейска рамка за 
действие“31; инициативата за 
суровините32; стратегията на Съюза за
устойчиво развитие33; „Интегрирана 
морска политика за Европейския 
съюз“34; Рамковата директива за морска 
стратегия35; планът за действие за 
екологични иновации и „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“36. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини. Тези действия трябва да 
повишават способността на обществото 
да придобие по-голяма устойчивост към 
изменението на околната среда и на 
климата и да осигуряват наличието на 
суровини.

Or. it

Изменение 1630
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвид транснационалния и глобален 
характер на климата и околната среда, 
техния мащаб и сложност и 
международното измерение на веригата 

Предвид транснационалния и глобален 
характер на климата и околната среда, 
техния мащаб и сложност и 
международното измерение на веригата 
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на доставки на суровини, дейностите 
трябва да се извършват на равнището на 
Съюза и отвъд него. 
Мултидисциплинарният характер на 
необходимите научни изследвания 
изисква обединяване на допълнителни 
знания и ресурси за ефективно справяне 
с това предизвикателство. За 
намаляване на използването на ресурси 
и на въздействието върху околната 
среда, като същевременно се повишава 
конкурентоспособността, се изисква 
решителен социален и технологичен 
преход към икономика, основана на 
устойчива връзка между природата и 
благосъстоянието на хората. 
Координирани научноизследователски и 
иновационни дейности ще подобрят 
разбирането и прогнозирането на 
изменението на климата и околната 
среда в системна и междусекторна 
перспектива, ще намалят несигурността, 
ще разкрият и оценят уязвимостта, 
рисковете, разходите и благоприятните 
възможности, а също така ще разширят 
обхвата и ще подобрят ефективността 
на обществените и политическите 
отговори и решения. С действията ще се 
преследва също така да се даде 
възможност на участниците на всички 
обществени равнища активно да 
участват в този процес.

на доставки на суровини, дейностите 
трябва да се извършват на равнището на 
Съюза и отвъд него. 
Мултидисциплинарният характер на 
необходимите научни изследвания 
изисква обединяване на допълнителни 
знания и ресурси за ефективно справяне 
с това предизвикателство. За 
намаляване на използването на ресурси
и на въздействието върху околната 
среда, като същевременно се повишава 
конкурентоспособността, се изисква 
решителен социален и технологичен 
преход към икономика, основана на 
устойчива връзка между природата и 
благосъстоянието на хората. 
Предизвикателствата във връзка с 
водата включват използването на 
водата в селска, градска и 
промишлена среда, както и 
опазването на водните екосистеми.
Координирани научноизследователски и 
иновационни дейности ще подобрят 
разбирането и прогнозирането на 
изменението на климата и околната 
среда в системна и междусекторна 
перспектива, ще намалят несигурността, 
ще разкрият и оценят уязвимостта, 
рисковете, разходите и благоприятните 
възможности, а също така ще разширят 
обхвата и ще подобрят ефективността 
на обществените и политическите 
отговори и решения. С действията ще се 
преследва също така да се даде 
възможност на участниците на всички 
обществени равнища активно да 
участват в този процес.

Or. en

Обосновка

Обяснение на обхвата на предизвикателствата във връзка с водата.

Изменение 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност 
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се 
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

За решаване на проблемите по 
устойчивото използване и достъпа до 
суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност 
(проучване, добив, преработка, 
ефективност на ресурсите, повторно 
използване, рециклиране и замяна). 
Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се 
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините, а за 
особено важните материали, 
наречени редкоземни елементи, се 
създава Европейска мрежа за 
компетенции в областта на 
редкоземните елементи. 
Международното сътрудничество в 
областта на суровините, като 
тристранната инициатива  между 
ЕС, Япония и САЩ за 
научноизследователска и развойна 
дейност в областта на особено 
важните  материали, следва да 
продължи.

Or. en
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Изменение 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност 
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се 
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

За решаване на проблемите по достъпа 
до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност 
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Следва да бъде включена 
покана за представяне на 
предложения за използването на 
водата в селски, градски и 
промишлени райони, както и покана 
за представяне на предложения в 
областта на защитата на водните 
екосистеми. Иновациите в тези области 
ще предоставят възможности за растеж 
и заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се 
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

Or. en

Изменение 1633
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За решаване на проблемите по достъпа За решаване на проблемите по достъпа 
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до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се
подготвя европейско партньорство за 
иновации в областта на суровините.

до суровини се налагат координирани 
научноизследователски и иновационни 
усилия в много дисциплини и сектори, 
което ще спомогне за безопасни, 
икономически ефективни, 
екологосъобразни и социално 
приемливи решения по цялата верига на 
създаване на добавена стойност
(проучване, добив, преработка, 
повторно използване, рециклиране и 
замяна). Иновациите в тези области ще 
предоставят възможности за растеж и 
заетост, както и варианти за иновации, 
обхващащи науката, технологиите, 
икономиката, политиката и 
управлението. По тази причина се
подготвят европейски партньорства
за иновации в областта на
ефективното използване на водите и
суровините.

Or. en

Обосновка

Строго погледнато водата не е част от предизвикателството, свързано със 
суровините (което включва само неенергийните неселскостопански суровини, а не 
ресурсите като цяло) и поради това е важно да се споменава отделно при описанието 
на различните предизвикателства.

Изменение 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Екоиновациите ще осигурят ценни нови 
възможности за растеж и работни места. 
С решения, разработени чрез действия 
на съюзно равнище, ще се 
противодейства на основни заплахи за 
промишлената конкурентоспособност, 
като ще се преследва бързото им 

Екоиновациите ще осигурят ценни нови 
възможности за растеж и работни места. 
С решения, разработени чрез действия 
на съюзно равнище, ще се 
противодейства на основни заплахи за 
промишлената конкурентоспособност, 
като ще се преследва бързото им 
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внедряване и разпространение в целия 
единен пазар и отвъд него. Това ще 
позволи прехода към екологична 
икономика, при която се обръща 
внимание на устойчивото използване на 
ресурсите. Партньорите за този подход 
ще включват: международни, 
европейски и национални създатели на 
политики; международни и национални 
(на държавите членки) програми за 
научни изследвания и иновации; 
европейски предприятия и промишлени 
сектори; Европейската агенция за 
околната среда и национални агенции за 
околната среда; и други заинтересовани 
страни. В допълнение към двустранното 
и регионалното сътрудничество, 
действията на съюзно равнище ще 
подкрепят също и съответните 
международни усилия и инициативи, 
включително Междуправителствения 
комитет по изменение на климата 
(IPCC), междуправителствената 
платформа по биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги 
(IPBES) и Групата за наблюдение на 
Земята (GEO).

внедряване и разпространение в целия 
единен пазар и отвъд него. Това ще 
позволи прехода към екологична 
икономика, при която се обръща 
внимание на устойчивото използване на 
ресурсите. Партньорите за този подход 
ще включват: международни, 
европейски и национални създатели на 
политики; международни и национални 
(на държавите членки) програми за 
научни изследвания и иновации; 
европейски предприятия и промишлени 
сектори и по-специално МСП, 
европейски университети и научни 
институти; неправителствени 
организации и мозъчни тръстове; 
Европейската агенция за околната среда 
и национални агенции за околната 
среда; и други заинтересовани страни. В 
допълнение към двустранното и 
регионалното сътрудничество, 
действията на съюзно равнище ще 
подкрепят също и съответните 
международни усилия и инициативи, 
включително Междуправителствения 
комитет по изменение на климата 
(IPCC), междуправителствената 
платформа по биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги 
(IPBES), Международната експертна 
група по ресурсите и Групата за 
наблюдение на Земята (GEO).

Or. en

Изменение 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква а) – параграф 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят и оценят Целта е да се разработят и оценят 
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новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски, икономически ефективни   
мерки за приспособяване и за 
предотвратяване на рискове; подкрепа 
за политиките за ограничаване на 
отрицателното въздействие.

новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, различни от CO2
парникови газове, покачващите се 
равнища на моретата и вътрешните 
води; и наблягане както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски, икономически ефективни   
мерки за приспособяване и за 
предотвратяване на рискове; подкрепа 
за политиките за ограничаване на 
отрицателното въздействие. Освен в 
COM (2011) 811, част III, точки 5.1.1. 
и 5.1.2. този въпрос трябва да бъде 
разгледан и тук.

Or. en

Обосновка

Гарантирането на подготвеността на  европейските общества за последиците от 
изменението на климата се нуждае от подкрепяща изследователска дейност относно 
мерките за смекчаване и приспособяване.

Изменение 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
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ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски, икономически ефективни  
мерки за приспособяване и за 
предотвратяване на рискове; подкрепа 
за политиките за ограничаване на 
отрицателното въздействие.

ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 
действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози; 
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски, икономически ефективни  
мерки за приспособяване и за 
предотвратяване и управление на 
рискове в ключови социално-
икономически сектори (като селско 
стопанство, енергетика, транспорт, 
туризъм, застроена среда и културно 
наследство); подкрепа за политиките за 
ограничаване на отрицателното 
въздействие.

Or. en

Изменение 1637
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 

Целта е да се разработят и оценят 
новаторски, икономически ефективни и 
устойчиви мерки за приспособяване и 
ограничаване, насочени както към CO2, 
така и към други, не CO2 парникови 
газове, при които се набляга както върху 
технологични, така и върху 
нетехнологични екологични решения, 
чрез събиране на необходимите данни за 
информирани, навременни и ефективни 



PE492.790v01-00 66/182 AM\907850BG.doc

BG

действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози;
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски, икономически ефективни 
мерки за приспособяване и за 
предотвратяване на рискове; подкрепа 
за политиките за ограничаване на 
отрицателното въздействие.

действия и свързване в мрежа на лицата 
с нужната компетентност. Дейностите 
са насочени към: по-добро разбиране на 
изменението на климата и предоставяне 
на надеждни климатични прогнози;
оценяване на въздействията и 
уязвимостта, както и разработване на 
новаторски, икономически ефективни 
мерки за смекчаване, приспособяване и 
за предотвратяване на рискове;
подкрепа за политиките за ограничаване 
на отрицателното въздействие.

Or. en

Изменение 1638
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Устойчиво управление на природните 
ресурси и екосистемите

б) Устойчиво и сигурно управление на 
природните ресурси и екосистемите

Or. en

Изменение 1639
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Устойчиво управление на природните 
ресурси и екосистемите

б) Устойчиво управление на природните 
ресурси, културното наследство и 
екосистемите

Or. en
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Изменение 1640
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предоставят необходимите 
знания за управлението на природни 
ресурси, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и 
нуждите на обществото и икономиката. 
Дейностите са насочени към: по-добро 
разбиране на функционирането на 
екосистемите, тяхното взаимодействие 
със социалните системи и ролята им за 
поддържане на икономиката и на 
човешкото благосъстоянието; и 
предоставяне на знания и инструменти 
за ефективно вземане на решения и за 
съпричастност на обществото.

Целта е да се предоставят необходимите 
знания за управлението на природни 
ресурси, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и 
нуждите на обществото и икономиката. 
Дейностите са насочени към: по-добро 
разбиране на функционирането на
екосистемите, включително на 
регулиращата роля на океаните и 
горите за предотвратяване на 
глобалното затопляне, тяхното 
взаимодействие със социалните системи 
и ролята им за поддържане на 
икономиката и на човешкото 
благосъстоянието; и предоставяне на 
знания и инструменти за ефективно 
вземане на решения и за съпричастност 
на обществото.

Or. en

Изменение 1641
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предоставят необходимите
знания за управлението на природни 
ресурси, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и 
нуждите на обществото и 
икономиката. Дейностите са насочени 
към: по-добро разбиране на 
функционирането на екосистемите, 

Целта е да се предоставят необходимите 
знания за управлението на природни 
ресурси, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и 
нуждите на обществото. Дейностите са 
насочени към: по-добро разбиране на 
функционирането на екосистемите, 
тяхното взаимодействие със социалните 
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тяхното взаимодействие със социалните 
системи и ролята им за поддържане на 
икономиката и на човешкото 
благосъстоянието; и предоставяне на 
знания и инструменти за ефективно 
вземане на решения и за съпричастност 
на обществото.

системи и ролята им за поддържане на 
икономиката и на човешкото 
благосъстоянието; и предоставяне на 
знания и инструменти за ефективно 
вземане на решения и за съпричастност 
на обществото.

Or. en

Изменение 1642
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предоставят необходимите 
знания за управлението на природни 
ресурси, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и 
нуждите на обществото и икономиката. 
Дейностите са насочени към: по-добро 
разбиране на функционирането на 
екосистемите, тяхното взаимодействие 
със социалните системи и ролята им за 
поддържане на икономиката и на 
човешкото благосъстоянието; и 
предоставяне на знания и инструменти 
за ефективно вземане на решения и за 
съпричастност на обществото.

Целта е да се предоставят необходимите 
знания за управлението на природни 
ресурси и ресурсите на културното 
наследство, за да се постигне устойчив 
баланс между ограничените ресурси и 
нуждите на обществото и икономиката. 
Дейностите са насочени към: по-добро 
разбиране на функционирането на 
екосистемите, тяхното взаимодействие 
със социалните системи и ролята им за 
поддържане на икономиката и на 
човешкото благосъстоянието; и 
предоставяне на знания и инструменти 
за ефективно вземане на решения и за 
съпричастност на обществото.

Or. en

Изменение 1643
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Устойчиво управление на 
културното наследство
Целта е да се гарантира устойчиво 
управление и използване на ресурсите 
на културното наследство и 
свеждане до минимум на рисковете, 
произтичащи от изменението на 
климата. Дейностите са насочени 
към наблюдение, осъществяване на 
мониторинг и моделиране, като 
средства за определяне на равнищата 
на устойчивост и за управление на 
културното наследство, така че да се 
поставят основите за съгласувана 
рамка за оценка и управление на риска. 
Ще бъдат разработени показатели за 
измерване на вариациите във 
визуалната, материалната и 
структурната цялост на културното 
и археологическото (сгради и 
предмети) наследство.

Or. it

Изменение 1644
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Промени в схемите на 
потребление на ресурси и в начина на 
живот
Проучване на свързаните с 
устойчивостта промени в начина на 
живот и насърчаване на 
утвърждаването на устойчив начин 
на живот. Подкрепа за въвеждането 
на иновации при търсенето и на 
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решения за намаляване на търсенето 
на ресурси и на неустойчивото 
използване на ресурси.

Or. en

Изменение 1645
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Предприемане на действия за 
запазване на устойчивия преход и 
устойчивото управление и използване 
на водните ресурси и водните услуги. 
Целта е да се подобри иновативната 
база знания по отношение на 
(промените във) водоснабдяването, 
пречистването на водите, 
затварянето на водния цикъл, 
възстановяването на 
енергията/суровините и 
подобряването на 
ангажираността/поведението на 
крайните ползватели за посрещане на 
бъдещите потребности.

Or. en

Изменение 1646
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Гарантиране на устойчивото 
снабдяване с неенергийни и 
неселскостопански суровини

в) Гарантиране на устойчивото 
използване, управление и снабдяване с 
неенергийни и неселскостопански 
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суровини

Or. en

Изменение 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.
Дейностите са насочени към:
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини;
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни 
суровини; и подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване.

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно, щадящо 
ресурсите и екологосъобразно
използване, повторно използване и
рециклиране и оползотворяване на 
суровини и за тяхното заместване с 
икономически изгодни алтернативи с 
по-слабо въздействие върху околната 
среда. Дейностите са насочени към:
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини;
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините;
насърчаване на екологичното 
проектиране, насърчаване на 
устойчивите доставки, ефективното 
използване и повторно използване на 
суровините; намиране на заместители 
на особено важни суровини,   
разработване на затворени процеси и 
системи, подкрепа на стратегии и 
технологии за оползотворяване и 
повторна употреба; създаване на 
възможности за гражданите и
потребителите да намалят 
консумацията и загубите на суровини 
чрез мерки в областта на търсенето;  
и подобряване на информираността на 
обществото относно суровините и на 
уменията за тяхното използване.
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Or. en

Изменение 1648
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда. 
Дейностите са насочени към: 
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини; 
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни 
суровини; и подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване.

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда. 
Дейностите са насочени към: 
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини; 
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни 
суровини; подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване; създаване и 
стимулиране на регионални и 
национални суровинни клъстери; и 
справяне с логистичните 
предизвикателства при свързване на 
промишлеността с източниците на 
суровини.

Or. en

Изменение 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква в) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда. 
Дейностите са насочени към: 
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини; 
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни 
суровини; и подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване.

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда. 
Дейностите са насочени към: 
подобряване на базата от знания 
относно наличието на суровини; 
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни и 
опасни суровини; насърчаване на 
проектиране с оглед устойчиво 
използване и повторно използване на 
материалите; и подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване.

Or. en

Обосновка

Проектирането с оглед на повторно използване е основата за осъществяване на 
устойчиви потоци на материали.

Изменение 1650
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
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Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи. По-
специално програмата за еко-
иновации, която беше приложена 
успешно в рамките на програмата за 
конкурентоспособност и иновации в 
предишната многогодишна финансова 
рамка на ЕС, се продължава чрез 
амбициозно бюджетно разпределение 
в рамките на настоящата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1651
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; подкрепа за 
научните изследвания за намиране на 
заместители на вещества, 
определени като опасни в Регламента 
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ефективност чрез цифрови системи. на Европейския съюз относно 
химикалите и тяхната безопасна 
употреба (REACH); измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Or. en

Изменение 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП;
разработване на еко-иновативни 
стратегии, методологии и 
инструменти за запазване на 
културното наследство на Европа; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Or. en

Изменение 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика. 
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП; 
подкрепа за политиките за иновации, 
устойчивите икономически модели и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Or. en

Изменение 1654
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика.
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара, като се 
обръща специално внимание на МСП;
подкрепа за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
благоприятни условия за ресурсна 

Целта е да се подпомагат всички форми 
на новаторство, които позволяват 
прехода към екологична икономика.
Дейностите са насочени към: укрепване 
на технологии, процеси, услуги и 
продукти за екологични иновации, както 
и стимулиране на тяхното навлизане и 
разпространение на пазара на 
конкурентни цени, като се обръща 
специално внимание на МСП; подкрепа 
за политиките за иновации и 
обществени промени; измерване и 
оценяване на напредъка към екологична 
икономика; и създаване на 
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ефективност чрез цифрови системи. благоприятни условия за ресурсна 
ефективност чрез цифрови системи.

Or. it

Изменение 1655
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Поправка, поддръжка, 
цифровизация и повторна употреба 
на стоки с културна стойност за 21-
ви век.
Целта е защита на културното 
наследство на 20-ти век, 
включително цифровото наследство. 
Дейностите са насочени към 
разработването и прилагането на 
нови технологии, включително 
нанотехнологии, в комбинация с 
конвенционални технологии и на 
базата на оценка на допустимостта, 
от културна гледна точка, на нови 
мерки, включително дигитализация, 
за подобряване на устойчивостта на 
чупливи и уязвими културни 
материали и повторната употреба на 
съвременни сгради и произведения на 
изкуството, като надлежно се 
отчитат регионалните различия и 
различните подходи в културата.

Or. it

Изменение 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Културно наследство
Целта е да се проучат стратегиите, 
методологиите и инструментите, 
необходими за осигуряване на 
динамично и устойчиво културно 
наследство на Европа в отговор на 
изменението на климата. 
Културното наследство в различните 
си физически форми предоставя 
живия контекст за устойчиви 
общности, реагиращи на 
многопараметрови промени. 
Научните изследвания в областта на 
културното наследство изискват 
мултидисциплинарен подход, за да се 
подобри разбирането за историческия 
материал. Дейностите са насочени 
към определяне на нива на 
устойчивост чрез наблюдения, 
мониторинг и моделиране, както и 
към осигуряване на по-добро разбиране 
относно начина, по който 
общностите възприемат и реагират 
на изменението на климата и на 
сеизмичните и вулканичните заплахи.

Or. it

Обосновка

Обществените предизвикателства и по-специално изменението на климата и новите 
технологии следва да се разглеждат в светлината на въздействието им върху 
културното наследство, като се обръща надлежно внимание на рисковете, които 
крият и възможностите, които предлагат.

Изменение 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Културно наследство: реакция на 
изменението на климата на 
общностно равнище
Наследството на Европа е важна 
отделна тема, тъй като 
представлява уникален ресурс, който 
е важен, развиващ се компонент на 
индивидуалната и колективни 
идентичност. Необходими са научни 
изследвания за разработване на 
стратегии, методологии и 
инструменти, които да позволят 
продължаването на динамичното 
развитие на културното наследство 
на Европа. Така например 
променящата се околна среда и по-
честите екстремни събития, като 
наводнения, вулканични и сеизмични 
опасности, повдигат въпроса за това 
как общностите виждат и реагират 
на тези предизвикателства.

Or. en

Изменение 1658
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Културно наследство
Целта е провеждането на 
изследвания за стратегиите, 
методологиите и инструментите, 
необходими за създаването на условия 
за динамично и устойчиво културно 
наследство за Европа, изправена пред  
изменение на климата. Научните 
изследвания в областта на 
културното наследство изискват 
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мултидисциплинарен подход, за да се 
подобри разбирането за историческия 
материал.

Or. de

Изменение 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 5 – подточка 5.3 –  буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Постигане на добро екологично 
състояние на моретата и океаните 
на Европа
Задълбочаване на знанията за 
въздействието на замърсителите на 
морската среда за постигане и 
поддържане на добро екологично 
състояние на европейските морета и 
океани се изисква от директивата за 
морската стратегия.

Or. en

Изменение 1660
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Приобщаващи, иновативни и 
сигурни общества

6. Европа в един променящ се свят –
приобщаващи и мислещи общества

Or. en

Изменение 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества

6. Европа в един променящ се свят –
приобщаващи, иновативни и мислещи 
общества

Or. en

Изменение 1662
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Приобщаващи, иновативни и 
сигурни общества

6. Разбиране на европейските 
общества, култура и обществени 
промени

Or. en

Изменение 1663
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се насърчават 
приобщаващи, иновативни и сигурни
общества в Европа в условията на 
безпрецедентни преобразования и 
нарастваща взаимозависимост в 
световен мащаб.

Конкретните цели са по-добро 
разбиране на Европа и насърчаване на 
икономическия й растеж, при който 
културата и творчеството са 
основни ценности, с оглед изграждане 
на по-приобщаващи и по-иновативни
общества.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се наблегне не само на разбирането на обществото, но и на 
промяната му по един положителен начин, като се насърчава икономическия растеж, 
и в този смисъл културата и творчеството могат да играят основна роля. Ясно е 
също така, че творческите и културните сектори могат да са в основата на бъдещия 
икономически растеж в Европа:  защитата и закрилата на нашата култура 
предполага съответната й валоризация, за да се насърчават творчеството и 
иновациите.

Изменение 1664
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се насърчават 
приобщаващи, иновативни и сигурни
общества в Европа в условията на 
безпрецедентни преобразования и 
нарастваща взаимозависимост в 
световен мащаб.

Конкретната цел е да се насърчават 
приобщаващи и мислещи общества в 
Европа в условията на безпрецедентни 
преобразования и нарастваща 
взаимозависимост в световен мащаб.

Or. en

Изменение 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се насърчават 
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества в Европа в условията на 
безпрецедентни преобразования и 
нарастваща взаимозависимост в 
световен мащаб.

Конкретната цел е да се насърчават 
приобщаващи, сплотени, иновативни и 
сигурни общества в Европа в условията 
на безпрецедентни преобразования и 
нарастваща взаимозависимост в 
световен мащаб.

Or. en
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Изменение 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е изправена пред големи 
социално-икономически 
предизвикателства, които оказват 
съществено влияние за бъдещето й. като 
например нарастващите икономически и 
културни взаимозависимости, 
застаряването на населението, 
социалното изключване и бедността, 
неравенствата и миграционните потоци, 
преодоляването на цифровото 
разделение, насърчаването на културата 
на новаторство и творчество в 
обществото и предприятията, както и 
гарантирането на сигурност, свобода и 
доверие в демократичните институции и 
между гражданите в рамките на 
националните граници и отвъд тях. Тези 
предизвикателства са огромни и налагат 
общ европейски подход.

Европа е изправена пред големи 
социално-икономически 
предизвикателства, които оказват 
съществено влияние за бъдещето й. като 
например нарастващите икономически и 
културни взаимозависимости, 
застаряването на населението и 
демографските промени, социалното 
изключване и бедността, неравенствата 
и миграционните потоци, 
преодоляването на цифровото 
разделение, насърчаването на културата 
на наука, новаторство и творчество в 
обществото и предприятията, както и 
гарантирането на сигурност, свобода и 
доверие в демократичните институции и 
между гражданите в рамките на 
националните граници и отвъд тях
насърчаване на политическото и 
гражданското включване, 
подобряване на разбирането за 
европейската публична сфера, 
подкрепа за комуникацията и 
съгласието между европейските 
общества, преодолявайки 
националните, расовите, езиковите, 
религиозните, технологичните и 
социалните бариери. Тези 
предизвикателства са огромни и налагат 
общ европейски подход.

Or. en

Изменение 1667
Patrizia Toia
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Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е изправена пред големи 
социално-икономически 
предизвикателства, които оказват 
съществено влияние за бъдещето Й. 
като например нарастващите 
икономически и културни 
взаимозависимости, застаряването на 
населението, социалното изключване и 
бедността, неравенствата и 
миграционните потоци, преодоляването 
на цифровото разделение, 
насърчаването на културата на 
новаторство и творчество в обществото 
и предприятията, както и гарантирането 
на сигурност, свобода и доверие в 
демократичните институции и между 
гражданите в рамките на националните 
граници и отвъд тях. Тези 
предизвикателства са огромни и налагат
общ европейски подход.

Европа е изправена пред големи 
социално-икономически 
предизвикателства, които оказват 
съществено влияние за бъдещето Й. 
като например нарастващите 
икономически и културни 
взаимозависимости, застаряването на 
населението, социалното изключване и 
бедността, неравенствата и 
миграционните потоци, преодоляването 
на цифровото разделение, 
насърчаването на културата на 
новаторство и творчество в обществото 
и предприятията, както и гарантирането 
на сигурност, свобода и доверие в 
демократичните институции и между 
гражданите в рамките на националните 
граници и отвъд тях. Тези 
предизвикателства са огромни и налагат
все по-сложна комбинация от 
разнообразни и общи европейски
подходи, основани на споделени 
научни знания, които могат да бъдат 
предоставени единствено от 
социалните и хуманитарните науки и 
културните и творческите сектори.

Or. en

Обосновка

Обществените предизвикателства могат да бъдат преодолени с помощта на 
културата и хуманитарните науки.

Изменение 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На първо място продължават да 
съществуват значителни различия в 
Съюза както между отделните държави, 
така и в самите тях. За 2010 г. 
стойността на индекса за човешко 
развитие — сборен показател за 
измерването на напредъка в 
здравеопазването, образованието и 
приходите, е в диапазона 0,743—0,895 
за държавите-членки на Европейския 
съюз, което отразява значителните 
различия между тези държави.
Продължава да съществува и
значително неравенство между
жените и мъжете: например разликата 
в заплащането на двата пола в Съюза 
остава 17,8 % в полза на мъжете37.
Понастоящем всеки шести гражданин на 
Съюза (т.е. това засяга около 
80 милиона души) е застрашен от 
изпадане в бедност. През последните 
две десетилетия нарасна бедността сред 
младите хора и семействата с деца.
Процентът на безработицата сред 
младите хора е над 20 %. 150 милиона 
европейци (т.е. около 25 % от цялото 
население) никога не са използвали 
интернет и вероятно никога няма да 
придобият достатъчна цифрова 
грамотност. Политическата апатия и 
поляризацията при избори също 
нараснаха, което отразява разклатеното 
доверие на гражданите в сегашните 
политически системи. Тези факти 
подсказват, че някои социални групи и 
общности трайно са изолирани от 
социалното и икономическото развитие 
и/или от демократичното 
волеизявление.

На първо място продължават да 
съществуват значителни различия в 
Съюза както между отделните държави, 
така и в самите тях. За 2010 г. 
стойността на индекса за човешко 
развитие — сборен показател за 
измерването на напредъка в 
здравеопазването, образованието и 
приходите, е в диапазона 0,743—0,895 
за държавите-членки на Европейския 
съюз, което отразява значителните 
различия между тези държави.
Продължава да съществува
неравнопоставеност по отношение на 
възможностите между мъжете и 
жените. Разликата в заплащането на 
двата пола в Съюза остава 17,8 % в 
полза на мъжете37. Понастоящем всеки 
шести гражданин на Съюза (т.е. това 
засяга около 80 милиона души) е 
застрашен от изпадане в бедност. През 
последните две десетилетия нарасна 
бедността сред младите хора и 
семействата с деца. Процентът на 
безработицата сред младите хора е над 
20 %. 150 милиона европейци (т.е. около 
25 % от цялото население) никога не са 
използвали интернет и вероятно никога 
няма да придобият достатъчна цифрова 
грамотност. Политическата апатия и 
поляризацията при избори също 
нараснаха, което отразява разклатеното 
доверие на гражданите в сегашните 
политически системи. Тези факти 
подсказват, че някои социални групи и 
общности трайно са изолирани от 
социалното и икономическото развитие 
и/или от демократичното 
волеизявление.

Or. en
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Изменение 1669
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
тероризъм, атаки в кибернетичното 
пространство и нарушения на 
неприкосновеността на личния 
живот, както и други форми на 
социален и икономически безпорядък 
засягат все повече граждани. 
Преценява се, че вероятно до 75 млн. 
души стават преки жертви на 
престъпления всяка година в Европа39. 
Преките разходи вследствие на 
престъпност, тероризъм, незаконни 
действия, насилие и бедствия в 
Европа се оценяват на най-малко 
650 млрд. EUR (т.е. около 5 % от БВП 
на Съюза) за 2010 г. Ярък пример за 
последиците от тероризма е атаката 
срещу кулите близнаци в Манхатън, 
Ню Йорк, на 11 септември 2001 г. 
Хиляди хора загубиха живота си, а 
причинените щети от това събитие 
се оценяват на 35 млрд. USD поради 
намалената производителност в 
САЩ и 47 млрд. USD поради загуба на 
продукция, както и нарастване на 
безработицата с почти 1 % през 
следващото тримесечие. Граждани, 
дружества и институции участват 
във все по-голяма степен в цифрови 
взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и 
търговската сфера на живота, но 
развитието на интернет доведе и до 
киберпрестъпления с щети за 
милиарди евро всяка година и до 
нарушения на неприкосновеността на 
личния живот, засягащи отделни 
лица или сдружения в целия 
континент. Чувството на 

заличава се
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несигурност в ежедневието и 
възникването на неочаквани 
ситуации вероятно се отразява 
отрицателно върху доверието на 
гражданите не само в институциите, 
но и върху взаимното доверие.

Or. en

Изменение 1670
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
тероризъм, атаки в кибернетичното 
пространство и нарушения на 
неприкосновеността на личния 
живот, както и други форми на 
социален и икономически безпорядък 
засягат все повече граждани. 
Преценява се, че вероятно до 75 млн. 
души стават преки жертви на 
престъпления всяка година в Европа39. 
Преките разходи вследствие на 
престъпност, тероризъм, незаконни 
действия, насилие и бедствия в 
Европа се оценяват на най-малко 
650 млрд. EUR (т.е. около 5 % от БВП 
на Съюза) за 2010 г. Ярък пример за 
последиците от тероризма е атаката 
срещу кулите близнаци в Манхатън, 
Ню Йорк, на 11 септември 2001 г. 
Хиляди хора загубиха живота си, а 
причинените щети от това събитие 
се оценяват на 35 млрд. USD поради 
намалената производителност в 
САЩ и 47 млрд. USD поради загуба на 
продукция, както и нарастване на 
безработицата с почти 1 % през 
следващото тримесечие. Граждани, 

заличава се
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дружества и институции участват 
във все по-голяма степен в цифрови 
взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и 
търговската сфера на живота, но 
развитието на интернет доведе и до 
киберпрестъпления с щети за 
милиарди евро всяка година и до 
нарушения на неприкосновеността на 
личния живот, засягащи отделни 
лица или сдружения в целия 
континент. Чувството на 
несигурност в ежедневието и 
възникването на неочаквани 
ситуации вероятно се отразява 
отрицателно върху доверието на 
гражданите не само в институциите, 
но и върху взаимното доверие.

Or. en

Изменение 1671
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
тероризъм, атаки в кибернетичното 
пространство и нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
както и други форми на социален и 
икономически безпорядък засягат все 
повече граждани. Преценява се, че 
вероятно до 75 млн. души стават преки 
жертви на престъпления всяка година в 
Европа39. Преките разходи вследствие 
на престъпност, тероризъм, незаконни 
действия, насилие и бедствия в Европа 
се оценяват на най-малко 650 млрд. 
EUR (т.е. около 5 % от БВП на Съюза) 
за 2010 г. Ярък пример за последиците 
от тероризма е атаката срещу 

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
тероризъм, атаки в кибернетичното 
пространство и нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
както и други форми на социален и 
икономически безпорядък засягат все 
повече граждани. Преценява се, че 
вероятно до 75 млн. души стават преки 
жертви на престъпления всяка година в 
Европа39. Преките разходи вследствие 
на престъпност, тероризъм, незаконни 
действия, насилие и бедствия в Европа 
се оценяват на най-малко 650 млрд. 
EUR (т.е. около 5 % от БВП на Съюза) 
за 2010 г.
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кулите близнаци в Манхатън, Ню 
Йорк, на 11 септември 2001 г. Хиляди 
хора загубиха живота си, а 
причинените щети от това събитие 
се оценяват на 35 млрд. USD поради 
намалената производителност в 
САЩ и 47 млрд. USD поради загуба на 
продукция, както и нарастване на 
безработицата с почти 1 % през 
следващото тримесечие. Граждани, 
дружества и институции участват 
във все по-голяма степен в цифрови 
взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и 
търговската сфера на живота, но 
развитието на интернет доведе и до 
киберпрестъпления с щети за 
милиарди евро всяка година и до 
нарушения на неприкосновеността на 
личния живот, засягащи отделни 
лица или сдружения в целия 
континент. Чувството на 
несигурност в ежедневието и 
възникването на неочаквани 
ситуации вероятно се отразява 
отрицателно върху доверието на 
гражданите не само в институциите, 
но и върху взаимното доверие.

Or. en

Изменение 1672
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
тероризъм, атаки в кибернетичното 
пространство и нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
както и други форми на социален и 
икономически безпорядък засягат все 

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
тероризъм, атаки в кибернетичното 
пространство и нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
както и други форми на социален и 
икономически безпорядък засягат все 
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повече граждани. Преценява се, че 
вероятно до 75 млн. души стават преки 
жертви на престъпления всяка година в 
Европа39. Преките разходи вследствие 
на престъпност, тероризъм, незаконни 
действия, насилие и бедствия в Европа 
се оценяват на най-малко 650 млрд. 
EUR (т.е. около 5 % от БВП на Съюза) 
за 2010 г. Ярък пример за последиците 
от тероризма е атаката срещу кулите 
близнаци в Манхатън, Ню Йорк, на 
11 септември 2001 г. Хиляди хора 
загубиха живота си, а причинените щети 
от това събитие се оценяват на 35 млрд. 
USD поради намалената 
производителност в САЩ и 47 млрд. 
USD поради загуба на продукция, както 
и нарастване на безработицата с почти 
1 % през следващото тримесечие. 
Граждани, дружества и институции 
участват във все по-голяма степен в 
цифрови взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и търговската 
сфера на живота, но развитието на 
интернет доведе и до 
киберпрестъпления с щети за милиарди 
евро всяка година и до нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
засягащи отделни лица или сдружения в 
целия континент. Чувството на 
несигурност в ежедневието и 
възникването на неочаквани ситуации 
вероятно се отразява отрицателно върху 
доверието на гражданите не само в 
институциите, но и върху взаимното 
доверие.

повече граждани. Преценява се, че 
вероятно до 75 млн. души стават преки 
жертви на престъпления всяка година в 
Европа39. Преките разходи вследствие 
на престъпност, тероризъм, незаконни 
действия, насилие и бедствия в Европа 
се оценяват на най-малко 650 млрд. 
EUR (т.е. около 5 % от БВП на Съюза) 
за 2010 г. Ярък пример за последиците 
от тероризма е атаката срещу кулите 
близнаци в Манхатън, Ню Йорк, на 
11 септември 2001 г. Хиляди хора 
загубиха живота си, а причинените щети 
от това събитие се оценяват на 35 млрд. 
USD поради намалената 
производителност в САЩ и 47 млрд. 
USD поради загуба на продукция, както 
и нарастване на безработицата с почти 
1 % през следващото тримесечие. 
Граждани, дружества и институции 
участват във все по-голяма степен в 
цифрови взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и търговската 
сфера на живота, но развитието на 
интернет доведе и до 
киберпрестъпления с щети за милиарди 
евро всяка година и до нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
засягащи отделни лица или сдружения в 
целия континент. Чувството на 
несигурност в ежедневието и 
възникването на неочаквани ситуации 
вероятно се отразява отрицателно върху 
доверието на гражданите не само в 
институциите, но и върху взаимното 
доверие. Ключов елемент за 
икономическия растеж и развитието 
е възприемането на подход, който 
насърчава свободния поток от 
информация, съчетан с подходящо 
равнище на информационна сигурност 
и защита на неприкосновеността на 
личния живот и личните данни.

Or. en
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Изменение 1673
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
тероризъм, атаки в кибернетичното 
пространство и нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
както и други форми на социален и 
икономически безпорядък засягат все 
повече граждани. Преценява се, че 
вероятно до 75 млн. души стават преки 
жертви на престъпления всяка година в 
Европа39. Преките разходи вследствие 
на престъпност, тероризъм, незаконни 
действия, насилие и бедствия в Европа 
се оценяват на най-малко 650 млрд. 
EUR (т.е. около 5 % от БВП на Съюза) 
за 2010 г. Ярък пример за последиците 
от тероризма е атаката срещу кулите 
близнаци в Манхатън, Ню Йорк, на 
11 септември 2001 г. Хиляди хора 
загубиха живота си, а причинените щети 
от това събитие се оценяват на 35 млрд. 
USD поради намалената 
производителност в САЩ и 47 млрд. 
USD поради загуба на продукция, както 
и нарастване на безработицата с почти 
1 % през следващото тримесечие. 
Граждани, дружества и институции 
участват във все по-голяма степен в 
цифрови взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и търговската 
сфера на живота, но развитието на 
интернет доведе и до 
киберпрестъпления с щети за милиарди 
евро всяка година и до нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
засягащи отделни лица или сдружения в 
целия континент. Чувството на 
несигурност в ежедневието и 
възникването на неочаквани ситуации 
вероятно се отразява отрицателно върху 

Трето, много форми на несигурност, 
като например престъпност, насилие, 
включително насилие, основано на 
пола, тероризъм, атаки в 
кибернетичното пространство и 
нарушения на неприкосновеността на 
личния живот, както и други форми на 
социален и икономически безпорядък 
засягат все повече граждани. Преценява 
се, че вероятно до 75 млн. души стават 
преки жертви на престъпления всяка 
година в Европа39. Преките разходи 
вследствие на престъпност, тероризъм, 
незаконни действия, насилие и бедствия 
в Европа се оценяват на най-малко 
650 млрд. EUR (т.е. около 5 % от БВП 
на Съюза) за 2010 г. Ярък пример за 
последиците от тероризма е атаката 
срещу кулите близнаци в Манхатън, Ню 
Йорк, на 11 септември 2001 г. Хиляди 
хора загубиха живота си, а причинените 
щети от това събитие се оценяват на 
35 млрд. USD поради намалената 
производителност в САЩ и 47 млрд. 
USD поради загуба на продукция, както 
и нарастване на безработицата с почти 
1 % през следващото тримесечие. 
Граждани, дружества и институции 
участват във все по-голяма степен в 
цифрови взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и търговската 
сфера на живота, но развитието на 
интернет доведе и до 
киберпрестъпления с щети за милиарди 
евро всяка година и до нарушения на 
неприкосновеността на личния живот, 
засягащи отделни лица или сдружения в 
целия континент. Чувството на 
несигурност в ежедневието и 
възникването на неочаквани ситуации 
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доверието на гражданите не само в 
институциите, но и върху взаимното 
доверие.

вероятно се отразява отрицателно върху 
доверието на гражданите не само в 
институциите, но и върху взаимното 
доверие.

Or. es

Обосновка

От съществено значение е в регламента конкретно да се посочи необходимостта от 
борба срещу основаното на пола насилие.

Изменение 1674
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това присъщата сложност на 
тези предизвикателства и развитието на 
потребностите придават изключителна 
важност на иновативните научни 
изследвания и разработването на нови 
интелигентни технологии, процеси и 
методи, механизми за социални 
иновации, съгласувани действия и 
политики, които да изпреварят важни 
тенденции за развитие на Европа или да 
окажат влияние върху тях. Това налага 
разбиране на основните тенденции и 
въздействия на тези предизвикателства 
и преоткриване на успешни форми на 
солидарност, координация и творчество, 
благодарение на които Европа 
представлява характерен модел за 
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества в сравнение с други региони 
по света. Това изисква по-стратегически 
подход в сътрудничеството с трети 
държави. Накрая, тъй като 
политиките за сигурност следва да 
взаимодействат с различни социални 
политики, повишаването на 
общественото измерение на научните 

Поради това присъщата сложност на 
тези предизвикателства и развитието на 
потребностите придават изключителна 
важност на иновативните научни 
изследвания и разработването на нови 
интелигентни технологии, процеси и 
методи, механизми за социални 
иновации, съгласувани действия и 
политики, които да изпреварят важни 
тенденции за развитие на Европа или да 
окажат влияние върху тях. Това налага 
разбиране на основните тенденции и 
въздействия на тези предизвикателства 
и преоткриване на успешни форми на 
солидарност, координация и творчество, 
благодарение на които Европа 
представлява характерен модел за 
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества в сравнение с други региони 
по света. Това изисква по-стратегически 
подход в сътрудничеството с трети 
държави.
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изследвания по сигурността ще бъде 
важен аспект на това 
предизвикателство.

Or. en

Изменение 1675
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това присъщата сложност на 
тези предизвикателства и развитието на 
потребностите придават изключителна 
важност на иновативните научни 
изследвания и разработването на нови 
интелигентни технологии, процеси и 
методи, механизми за социални 
иновации, съгласувани действия и 
политики, които да изпреварят важни 
тенденции за развитие на Европа или да 
окажат влияние върху тях. Това налага 
разбиране на основните тенденции и 
въздействия на тези предизвикателства 
и преоткриване на успешни форми на 
солидарност, координация и творчество, 
благодарение на които Европа 
представлява характерен модел за 
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества в сравнение с други региони 
по света. Това изисква по-стратегически 
подход в сътрудничеството с трети 
държави. Накрая, тъй като политиките 
за сигурност следва да взаимодействат с 
различни социални политики, 
повишаването на общественото 
измерение на научните изследвания по 
сигурността ще бъде важен аспект на 
това предизвикателство.

Поради това присъщата сложност на 
тези предизвикателства и развитието на 
потребностите придават изключителна 
важност на иновативните научни 
изследвания и разработването на нови 
интелигентни технологии, процеси и 
методи, механизми за социални 
иновации, съгласувани действия и 
политики, които да изпреварят важни 
тенденции за развитие на Европа или да 
окажат влияние върху тях. Това налага 
разбиране на основните тенденции и 
въздействия на тези предизвикателства 
и преоткриване на успешни форми на 
солидарност, координация и творчество, 
благодарение на които Европа 
представлява характерен модел за 
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества в сравнение с други региони 
по света. Това изисква по-стратегически 
подход в сътрудничеството с трети 
държави. От съществено значение е 
също така да се използва огромното 
културно наследство на Европа като 
средство за сближаване на 
гражданите на ЕС и засилване на 
сплотеността на европейското 
общество. Накрая, тъй като политиките 
за сигурност следва да взаимодействат с 
различни социални политики, 
повишаването на общественото 
измерение на научните изследвания по 
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сигурността ще бъде важен аспект на 
това предизвикателство.

Or. it

Изменение 1676
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки че технологиите могат да 
играят определена роля за засилване 
на сигурността в Европа, важно е 
една вече относителна сигурна 
Европа да предприеме мерки за 
справяне с корените на 
несигурността (у дома и в чужбина) и 
да балансира преобладаващия акцент 
върху увеличаването на сигурността 
през последното десетилетие с мерки 
за възстановяване на гражданските 
свободи, запазване на основните права 
и засилване на отчетността.  Всички 
тези инициативи ще се 
осъществяват като част от един по-
широк дневен ред за научни 
изследвания в областта на 
„сигурността на човека“.

Or. en

Изменение 1677
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 7 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата ще се занимава по-
специално с връзката между 
научните изследвания в областта на 
природните науки и технологиите и в 
областта на други науки, в частност 
политическите, социалните и 
хуманитарните науки, които 
изучават същността на 
конфликтите и сътрудничеството, 
трансформацията на конфликтите и 
сътрудничеството в областта на 
сигурността, ролята на държавата, 
международната организация, 
недържавните участници и 
участниците от гражданското 
общество, а също така и 
предотвратяването на конфликти, 
изграждането на мир и реформата в 
гражданските сектори за сигурност.

Or. en

Изменение 1678
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изграждането на приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества Европа 
се нуждае от отговор, което предполага 
да се развият нови знания, технологии и 
способности, както и да се установят 
възможните варианти на политика. 
Такова начинание ще помогне на 
Европа да се справи с 
предизвикателствата, пред които е 
изправена, не само във вътрешен план, 
но и като участник от световна класа на 
международната сцена. Това на свой ред 
ще помогне и на държавите-членки да 

За изграждането на приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества Европа 
се нуждае от отговор, което предполага 
да се развият нови знания, технологии и 
способности, както и да се установят 
възможните варианти на политика; 
препоръчително е да се състави 
точен каталог на съответните теми 
от общ интерес и влияние, които 
могат да дадат отговор на 
социалните, правните и 
политическите проблеми на Съюза, в 
който да се посочва научната 
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се възползват от придобития другаде 
опит и ще им позволи по-добре да 
определят своите собствени конкретни 
действия съобразно специфичните 
условия в тях.

дисциплина, в рамките на която 
следва да започне проучването.   
Такова начинание ще помогне на 
Европа да се справи с 
предизвикателствата, пред които е 
изправена, не само във вътрешен план, 
но и като участник от световна класа на 
международната сцена. Това на свой ред 
ще помогне и на държавите-членки да 
се възползват от придобития другаде 
опит и ще им позволи по-добре да 
определят своите собствени конкретни 
действия съобразно специфичните 
условия в тях.

Or. es

Обосновка

Разпокъсаният подход следва да се избягва чрез определяне на ясни насоки под 
формата на тематичен каталог; това ще послужи за определяне на научната 
дисциплина, в рамките на която трябва да започне решаването на всеки проблем.

Изменение 1679
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изграждането на приобщаващи, 
иновативни и сигурни общества Европа 
се нуждае от отговор, което предполага 
да се развият нови знания, технологии и 
способности, както и да се установят 
възможните варианти на политика. 
Такова начинание ще помогне на 
Европа да се справи с 
предизвикателствата, пред които е 
изправена, не само във вътрешен план, 
но и като участник от световна класа на 
международната сцена. Това на свой ред 
ще помогне и на държавите-членки да 
се възползват от придобития другаде 
опит и ще им позволи по-добре да 

За изграждането на приобщаващи, 
иновативни и мислещи общества 
Европа се нуждае от отговор, което 
предполага да се развият нови знания, 
технологии и способности, както и да се 
установят възможните варианти на 
политика. Такова начинание ще помогне 
на Европа да се справи с 
предизвикателствата, пред които е 
изправена, не само във вътрешен план, 
но и като участник от световна класа на 
международната сцена. Това на свой ред 
ще помогне и на държавите-членки да 
се възползват от придобития другаде 
опит и ще им позволи по-добре да 



AM\907850BG.doc 97/182 PE492.790v01-00

BG

определят своите собствени конкретни 
действия съобразно специфичните 
условия в тях.

определят своите собствени конкретни 
действия съобразно специфичните 
условия в тях.

Or. en

Изменение 1680
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъпността и използването на 
резултатите от публично 
финансираните научни изследвания се 
доразвиват, за да се подобри 
разпространението на знанията в 
рамките на научната общност и сред 
широката общественост, например 
чрез научнопопулярни филми.

Or. en

Обосновка

ЕС подкрепя научните изследвания и научните изследвания трябва да бъдат видими, 
не само за другите членове на научната общност, но и за обществото. Съществува 
огромна необходимост от популяризиране на европейските научни изследвания сред 
обществото и широката общественост по един увлекателен, интересен и разбираем 
начин. Това може да стане чрез научнопопулярни филми. Научните филми могат да 
бъдат мост между науката и обществото и този мост ще създаде основа за науката 
в диалог.

Изменение 1681
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно основна задача във връзка 
с това предизвикателство ще бъде 
насърчаването на нови форми на 
сътрудничество между държавите в 
рамките на Съюза и в световен мащаб, 
както и между съответните 
научноизследователски и иновационни 
общности. Систематично ще се 
преследва ангажиране на гражданите и 
промишлеността, подпомагане на 
процесите на социални и технологични 
иновации, насърчаване на 
интелигентната и съпричастна публична 
администрация, както и подкрепа за 
разработването на политики въз основа 
на факти, за да се повиши значението на 
всички тези дейности за създателите на 
политики, социалните и 
икономическите субекти и гражданите. 
В това отношение научните изследвания 
и иновациите ще бъдат предпоставка за 
конкурентоспособността на 
европейските отрасли и услуги, по-
специално в областта на сигурността, 
цифровото развитие и защитата на 
личния живот.

Следователно основна задача във връзка 
с това предизвикателство ще бъде 
насърчаването на нови форми на 
сътрудничество между държавите в 
рамките на Съюза и в световен мащаб, 
както и между съответните 
научноизследователски и иновационни 
общности. Систематично ще се 
преследва ангажиране на гражданите и 
промишлеността, подпомагане на 
процесите на социални и технологични 
иновации, насърчаване на 
интелигентната и съпричастна публична 
администрация, както и подкрепа за 
разработването на политики въз основа 
на факти, за да се повиши значението на 
всички тези дейности за създателите на 
политики, социалните и 
икономическите субекти и гражданите. 
В това отношение научните изследвания 
и иновациите ще бъдат предпоставка за 
конкурентоспособността на 
европейските отрасли и услуги, приноса 
на Европа в областта на мирното 
решаване на конфликти, по-специално 
в областта на сигурността, цифровото 
развитие и защитата на личния живот.

Or. en

Изменение 1682
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно основна задача във връзка 
с това предизвикателство ще бъде 
насърчаването на нови форми на 
сътрудничество между държавите в 
рамките на Съюза и в световен мащаб, 

Следователно основна задача във връзка 
с това предизвикателство ще бъде 
насърчаването на нови форми на 
сътрудничество между държавите в 
рамките на Съюза и в световен мащаб, 
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както и между съответните 
научноизследователски и иновационни 
общности. Систематично ще се 
преследва ангажиране на гражданите и 
промишлеността, подпомагане на 
процесите на социални и технологични 
иновации, насърчаване на 
интелигентната и съпричастна публична 
администрация, както и подкрепа за 
разработването на политики въз основа 
на факти, за да се повиши значението на 
всички тези дейности за създателите на 
политики, социалните и 
икономическите субекти и гражданите. 
В това отношение научните изследвания 
и иновациите ще бъдат предпоставка за 
конкурентоспособността на 
европейските отрасли и услуги, по-
специално в областта на сигурността, 
цифровото развитие и защитата на 
личния живот.

както и между съответните 
научноизследователски и иновационни 
общности. Систематично ще се 
преследва ангажиране на гражданите и 
промишлеността, подпомагане на 
процесите на социални и технологични 
иновации, насърчаване на 
интелигентната и съпричастна публична 
администрация, както и подкрепа за 
разработването на политики въз основа 
на факти, за да се повиши значението на 
всички тези дейности за създателите на 
политики, социалните и 
икономическите субекти и гражданите. 
В това отношение научните изследвания 
и иновациите ще бъдат предпоставка за 
конкурентоспособността на 
европейските отрасли и услуги, по-
специално в областта на сигурността, 
цифровото развитие и защитата на 
личния живот. Успехът при 
осъществяването на необходимите 
промени всъщност зависи от 
ангажираността на 
обществеността с науката и 
иновациите и ползите от тях. За 
постигане на това е важно 
вниманието да бъда съсредоточено 
върху социалните аспекти на 
предизвикателствата пред 
обществото, като се включат не 
само представители на 
промишлеността, но и учени и 
университети, както и гражданското 
общество и неговите организации и 
институции.

Or. en

Изменение 1683
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 4



PE492.790v01-00 100/182 AM\907850BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Така финансирането от Съюза във 
връзка с това предизвикателство ще 
подкрепи разработването, прилагането и 
адаптацията на ключови политики на 
ЕС, в частност приоритетите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, общата външна политика и 
политика на сигурност на Съюза и 
стратегията за вътрешна сигурност, 
включително политики за 
предотвратяване и реагиране на 
бедствия. Ще се преследва съгласуване 
с преките действия на Съвместния 
изследователски център.

Така финансирането от Съюза във 
връзка с това предизвикателство ще 
подкрепи разработването, прилагането и 
адаптацията на ключови политики на 
ЕС, в частност приоритетите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Ще се преследва съгласуване с 
преките действия на Съвместния 
изследователски център.

Or. en

Изменение 1684
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Така финансирането от Съюза във 
връзка с това предизвикателство ще 
подкрепи разработването, прилагането и 
адаптацията на ключови политики на 
ЕС, в частност приоритетите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, общата външна политика и
политика на сигурност на Съюза и 
стратегията за вътрешна сигурност, 
включително политики за 
предотвратяване и реагиране на 
бедствия. Ще се преследва съгласуване 
с преките действия на Съвместния 
изследователски център.

Така финансирането от Съюза във 
връзка с това предизвикателство ще 
подкрепи разработването, прилагането и 
адаптацията на ключови политики на 
ЕС, в частност приоритетите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, гражданските мисии в 
рамките на Общата политика за 
сигурност и отбрана  (ОПСО), с 
акцент върху правовата държава и 
реформата на съдебната система и 
сектора на сигурността, 
включително политики за 
предотвратяване и реагиране на 
бедствия. Ще се преследва съгласуване 
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с преките действия на Съвместния 
изследователски център.

Or. en

Изменение 1685
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Придържането към основните 
ценности е част от всяка ефективна 
политика в областта на сигурността 
и научните изследвания.  
Изследванията и технологиите в 
областта на сигурността могат да 
доведат до намаляване на риска, но 
технологиите не трябва да 
увеличават чувството на страх или 
да служат като средство за 
сегрегация и изключване и следва да 
бъдат проектирани така, че да 
зачитат правата на човека и 
законите.

Or. en

Изменение 1686
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6 – подточка 6.2 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира това, свързаните 
със сигурността научни изследвания 
ще включват провеждането на 
консултации с Европейския надзорен 
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орган по защита на данните, 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, Европейската група 
за етика в науката и новите 
технологии, организации на 
гражданското общество и 
представители на академичните 
среди. По-специално всички проекти 
трябва да са в съответствие с 
действащите закони и основните 
права, ако планираните им резултати 
ще се прилагат сега.

Or. en

Изменение 1687
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Изследванията в областта на 
хуманитарните и социалните науки са 
основен инструмент са постигане на 
напредък по конкретни цели и 
приоритети, заложени в „Хоризонт 
2020“, и ролята им в създаването на 
приобщаващи общества е безспорна.  
Научните изследвания трябва да 
подпомагат разработването на политики 
за борба с бедността и за 
предотвратяване на развитието на 
различни форми на разделение, 
дискриминация и неравноправие в 
европейското общество, като например 
неравенството между половете,
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стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

дискриминацията на основата на пол, 
раса или етнически произход, религия 
или убеждения, уврежданията, 
възрастта или сексуалната 
ориентация или цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. es

Обосновка

С това изменение се засилва ролята и значението на социалните и хуманитарните 
науки в рамките на „Хоризонт 2020“, като се набляга на целта „приобщаващи 
общества“. С него също така отново се подчертава, че принципът за 
недискриминация следва да бъде основен при всички научни изследвания.

Изменение 1688
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
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бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
социалните и хуманитарните науки, 
културата и творчеството и 
културното наследство. Научните 
изследвания подпомагат 
разработването на политики за борба 
с бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравенства в европейските общества 
– като например неравенство между 
половете, цифровото или 
иновационно разделение – и спрямо 
други региони на света, и 
същевременно насърчават 
творчеството, приобщаването, 
новаторството и достъпа до и 
защитата на културното 
наследство.  Те трябва да служат по-
специално за прилагането и 
адаптацията на стратегията 
„Европа 2020“.

Or. en

Изменение 1689
Anna Záborská, Jan Březina
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Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например 
неравенството между половете, 
цифровото или иновационното 
разделение, включително спрямо други 
региони на света. Те трябва да служат 
по-специално за прилагането и 
адаптацията на стратегията „Европа 
2020“ и за широката външна дейност на 
Съюза. Предприемат се специфични 
мерки за високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и социалното изключване в 
европейското общество, като липсата 
на еднакви възможности за мъжете и 
жените, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, Целта е да се увеличи солидарността, 
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както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация, 
изключване и неравноправие в 
европейското общество, като например 
неравенството между половете,
политическото и социалното 
изключване, дискриминацията на 
основата на пол, раса или етнически 
произход, език, религия или 
убеждения, уврежданията, възрастта 
или цифровото, информационното, 
образователното или иновационното 
разделение, включително спрямо други 
региони на света. Те трябва да служат 
по-специално за прилагането и 
адаптацията на стратегията „Европа 
2020“ и за широката външна дейност на 
Съюза. Предприемат се специфични 
мерки за високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1691
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, Целта е да се увеличи солидарността, 
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както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.
Специални усилия следва да бъдат 
положени в изследването на 
ефектите на детската бедност и 
изключването на младите хора от 
пазара на труда.

Or. en

Изменение 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
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политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации. 
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза. 
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.
Дейностите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
(EIT) и на неговите общности за 
знания и иновации (ОЗИ) също следва 
да допринасят за  
разпространяването на високите 
научни постижения и разширяване на 
участието.

Or. en

Изменение 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук водеща роля играят изследванията в 
областта на социалните и
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1694
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 



PE492.790v01-00 110/182 AM\907850BG.doc

BG

политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни и социални
иновации. Тук важна роля играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки, включително 
социалните и политическите науки.
Научните изследвания трябва да 
подпомагат разработването на политики 
за борба с бедността, конфликтите, 
войната и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1695
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
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междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете,  дискриминацията на 
хората с увреждания, или цифровото 
или иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1696
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното, икономическото и 
политическото приобщаване и 
положителната динамика между 
културите в Европа и с международни 
партньори чрез авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
хуманитарните науки. Научните 

Целта е да се увеличи солидарността, 
както и социалното сближаване, 
икономическото и политическото 
приобщаване и положителната 
динамика между културите в Европа и с 
международни партньори чрез 
авангардна наука и 
междудисциплинарност, технологичен 
напредък и организационни иновации.
Тук важна роля могат да играят 
изследванията в областта на 
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изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

хуманитарните науки. Научните 
изследвания трябва да подпомагат 
разработването на политики за борба с 
бедността и за предотвратяване на 
развитието на различни форми на 
разделение, дискриминация и 
неравноправие в европейското 
общество, като например неравенството 
между половете, цифровото или 
иновационното разделение, 
включително спрямо други региони на 
света. Те трябва да служат по-специално 
за прилагането и адаптацията на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
широката външна дейност на Съюза.
Предприемат се специфични мерки за 
високи постижения в по-слабо 
развитите региони, с което да разшири 
участието в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предизвикателството „Приобщаващи, иновативни и мислещи общества“ 
бихме искали да подчертаем необходимостта от изследване на динамиката в 
основата на приобщаването, изключването и солидарността като добри примери за 
значението на хуманитарните науки. Важен аспект в тази връзка е използването на 
ИКТ за увеличаване на демократичното участие. Важна област на научните 
изследвания за постигане на тази цел е как ИКТ да бъдат интегрирани на всички нива 
на образователните системи в Европа. Поради тази причина засиленото 
технологично образование следва да бъде включено в това предизвикателство.

Изменение 1697
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед преодоляване на  разделението 
в областта на научните изследвания 
и иновациите в рамките на 
държавите членки и в Европа, със 
структурните фондове ще се развива 
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взаимно допълване и тясно 
взаимодействие и в двете посоки: 
„нагоре по веригата“ (изграждане на 
капацитет в държавите членки като 
по-добра подготовка за участие в 
„Хоризонт 2020“) и „надолу по 
веригата“ (използване и 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания и иновациите, 
произтичащи от „Хоризонт 2020“). 
Когато е възможно, ще бъде 
насърчавана оперативна 
съвместимост между двата  
инструмента. Ще бъде подкрепяно 
кумулативно или съчетано 
финансиране.
В този контекст мерките ще целят 
пълно използване на потенциала на 
ресурса на Европа  от таланти и по 
този начин оптимизиране на 
икономическото и социалното 
въздействие на изследванията и 
иновациите, и ще бъдат отделни, но 
допълващи по отношение на 
политиките и действията по 
фондовете на политиката за 
сближаване. Тези мерки включват:
а) свързване в конкуренция на 
новосъздадени институции, центрове 
за високи постижения и иновативни 
региони в по-слабо развитите 
области, региони или държави членки, 
от една страна, и международните 
лидери в съответната област в други 
части на Европа, от друга. Това ще 
включва сътрудничество между 
изследователски институции или 
отдели с високи постижения и 
такива от по-слабо развити области 
или региони, партньорства за обмен 
на персонал, експертни съвети и 
помощ и разработване на съвместни 
стратегии за създаване на центрове 
за високи постижения. Те могат да 
получават подкрепа от фондовете на 
политиката на сближаване в по-
слабо развитите региони. Ще се 
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разгледа възможността за създаване 
на партньорства с иновационни 
клъстери и признаване на високи 
постижения в по-слабо развитите 
региони, включително чрез 
партньорски оценки и връчването на 
„знак за качество“ на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти.
б) създаване на до 40 длъжности 
„председател на Европейското научно 
пространство (ЕНП)“, с цел 
привличане на изтъкнати учени към 
институции или отдели с безспорен 
потенциал за високи постижения в 
научната област, за да се помогне на 
тези институции да разгърнат 
напълно този потенциал и по този 
начин да се създадат равни условия за 
научноизследователска дейност и 
иновации в Европейското 
научноизследователско 
пространство. Това ще включва 
оказване на институционална 
подкрепа за създаването на 
конкурентна научноизследователска 
среда и на рамковите условия,
необходими за привличането, 
задържането и развитието на най-
изявените научноизследователски 
таланти в рамките на тези 
институции.
в) удостояване с „печат за отличие“ 
на положително оценени 
предложения за проекти на 
Европейския научноизследователски 
съвет, на инициативата „Мария 
Склодовска-Кюри“ или съвместни 
проекти, които не са успели да 
получат финансиране поради 
бюджетни ограничения. По този 
начин националните и регионалните 
фондове могат да бъдат насърчавани 
да допринасят за финансирането на 
проектите, които отговарят на 
критериите за високи постижения, 
но не могат да бъдат финансирани 
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поради липса на европейски средства.
г) удостояване с „печат за отличие“ 
на завършени проекти с оглед да се 
улесни финансирането на 
последващите етапи (напр. пилотен 
проект, демонстрационни проекти 
или валоризация на 
научноизследователските резултати) 
от национални или регионални 
източници.
д) предоставяне от Европейския 
научноизследователски съвет на 
„субсидии за завръщане“ на 
изследователи, временно работещи 
извън Европа, които желаят да 
работят в Европа.
е) оказване на подкрепа на 
допълнителни споразумения, 
подписани от организации 
бенефициенти по проектите за 
съвместни изследвания с други 
субекти и организации, установени 
главно в държави, различни от пряко 
участващите в проекта, с 
конкретната цел да се улесняват 
възможностите за обучение (а 
именно чрез предоставяне на места за 
докторантури и завършили 
докторанти).
ж) укрепване на успешните мрежи с 
цел изграждане на институционални 
мрежи с високо качество в областта 
на научните изследвания и 
иновациите. Особено внимание ще 
бъде отделено на Европейско 
сътрудничество в областта на 
науката и технологиите (COST), с 
цел да се насърчават дейности за 
установяване и свързване на центрове 
на високи научни постижения 
(„pockets of excellence“) – научни 
общности и млади изследователи с 
високи способности – в цяла Европа.
з) разработване на специални 
механизми за обучение във връзка с 
начина за участие в „Хоризонт 2020“, 
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като се използват в пълна степен 
съществуващите мрежови структури 
от рода на националните звена за 
контакт.
и) предоставянето на стипендии за 
докторанти и постдокторанти, 
както и стипендии за обучение с цел 
повишаване на квалификацията за 
инженери за получаване на достъп до 
всички международни 
научноизследователски 
инфраструктури в Европа, 
включително ръководените от 
международни научни организации.
й) подкрепа за разработването и 
наблюдението на стратегии за 
интелигентна специализация. Ще 
бъде създаден механизъм за подкрепа в 
областта на политиките, а 
обучението в областта на 
политиките на регионално равнище 
ще бъде улеснено чрез международна 
партньорска оценка и обмен на най-
добри практики.
к) създаване на онлайн пазар, на който 
могат да се рекламират продукти на 
интелектуалната собственост, за да 
се осъществяват контакти между 
носителите и ползвателите на ПИС.

Or. en

Обосновка

От доклада Carvalho, но с определяне на конкретен брой председателски длъжности 
на ЕНП, важно е тези длъжности да са от високо качество.

Изменение 1698
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стимулиране на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

а) механизми за стимулиране на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, отчитащи културното 
многообразие в Европа;

Or. en

Изменение 1699
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стимулиране на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

а) стимулиране на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, като 
се анализират слабостите на 
сегашната икономическа система;

Or. es

Обосновка

Доуточняване с добавяне на призив за разглеждане на настоящата икономическа 
система.

Изменение 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква а а) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) намаляване на разликите между 
регионите в Европа и с други региони 
по света
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Or. en

Изменение 1701
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изграждане на устойчиви и 
приобщаващи общества в Европа;

б) изграждане на устойчиви и 
приобщаващи общества в Европа, в 
които се насърчава формирането на 
общо европейско съзнание;

Or. es

Обосновка

За изграждането на устойчиви и приобщаващи общества е от съществено значение 
да се насърчава това общо съзнание.

Изменение 1702
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква б) –
подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) Също така предлагаме научните 
изследвания в областта на туризма, 
икономиката на преживяванията и 
културното наследство да бъдат 
включени в тази дейност. Така 
например туризмът и нашето 
културно наследство играят важна 
роля в изграждането на европейска 
идентичност и следователно е важно 
да се разбере как например туризмът 
се отразява на начина, по който 
възприемаме себе си.
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Or. en

Обосновка

Накрая предлагаме научноизследователската дейност в областта на туризма, 
икономиката на преживяванията и културата да играе важна роля за постигането 
на целта приобщаваща Европа. Всички области играят ключова роля за изграждането 
на европейска идентичност и поради това е важно да се установи как например 
туризмът се отразява на начина, по който нашите граждани възприемат себе си и 
другите.

Изменение 1703
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква б) –
подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) следва също така да се наблегне 
върху ориентираните към 
потребителите нови технологии, 
които ще позволят решенията в 
областта на ИКТ да станат 
значително по-удобни за 
потребителите.

Or. en

Изменение 1704
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква б) –
подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) това ще изисква и по-добро 
разбиране на начините, по които  
ИКТ могат да подобрят процесите на 
обучение на всички нива на 
образователната система в Европа;
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Изменение 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква б а) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изграждане на памет и 
идентичност и насърчаване на 
културния обмен;

Or. en

Изменение 1706
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване ролята на Европа като 
глобален фактор;

в) укрепване ролята на Европа като 
глобален фактор. Геополитическото, 
екологичното и културното значение 
на арктическите области най-
вероятно ще продължи да расте през 
идните години, подчертавайки 
необходимостта от засилване на 
хуманитарните изследвания на 
Арктика с цел подобряване на 
разбирането на бързото развитие и 
промяната през които  тези 
общества, култури и географски 
области преминават.

Or. en
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Обосновка

За да бъде разбрана и засилена ролята на Европа на глобалната сцена е не по-малко 
важно изследванията в областта на социалните и хуманитарните науки да включват 
и Арктика. Днес геополитическото значение на арктическия регион расте. Поради 
това става все по-важно да разбираме социалните и културните промени, през които 
преминават арктическите области през последните години. Датските SHH 
арктически изследвания имат силни позиции, които могат да ни предоставят ценни 
идеи и решения за това предизвикателство.  

Изменение 1707
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване ролята на Европа като 
глобален фактор;

в) укрепване ролята на Европа като 
глобален фактор, особено по 
отношение на предотвратяването на 
конфликти, управлението на 
граждански кризи, посредничеството, 
диалога и изграждането на мир;

Or. en

Изменение 1708
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разпространяване на високите 
научни постижения и разширяване на 
участието;

Or. en
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Обосновка

Съществуват разлики в участието не само между държавите членки, но и между и в 
рамките на регионите. Нивата на постиженията в областта на науката, 
технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) могат също така да се 
различават съществено дори в рамките на един и същ регион. Въпросът за 
разпространяването на високи постижения и разширяването на участието следва 
поради това да се разглежда като предизвикателство пред обществото.

Изменение 1709
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.2. Иновативни общества заличава се
Целта е да се подпомогне развитието 
на иновативни общества и политики 
в Европа чрез включването на 
граждани, предприятия и 
потребители в научни изследвания и 
иновации и да се подкрепят 
съгласувани политики относно 
научните изследвания и иновациите в 
контекста на глобализацията. 
Особена подкрепа ще се предоставя за 
развитието на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA) и за разработването на 
рамкови условия за иновации.
Дейностите са насочени към:
а) укрепване на доказателствената 
основа и подкрепа за „Съюз за 
иновации“ и европейското 
научноизследователско 
пространство;
б) проучване на нови форми на 
новаторство, включително социални 
иновации и творчество;
в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на 
научните изследвания и иновациите;
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г) насърчаване на последователното и 
ефективно сътрудничество с трети 
държави.

Or. en

Изменение 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Създаването на 
иновативно общество изисква 
солидно образование за младите хора, 
съобразено с изискванията на 
съвременния свят. Не може да се 
пренепрегва и растящата 
необходимост от учене през целия 
живот, област, която включва 
цялото общество. Този въпрос 
поставя нови предизвикателства, 
особено пред институциите на 
държавната власт, като по този 
начин превръща систематичните 
изследвания в областта на 
образованието в условие за създаване 
на съвременни стратегии за развитие, 
насочени към изграждане на 
конкурентна европейска икономика, 
основана на знанието.
Особена подкрепа ще се предоставя за 
развитието на европейското 
научноизследователско пространство 
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(ERA) и за разработването на рамкови 
условия за иновации.

Or. en

Изменение 1711
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации, да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията, както и да се изучава 
и използва културното наследство на 
Европа, като се поставя специален 
акцент върху значението на
националните и регионалните 
традиции и идентичност и на 
взаимодействието между тях.
Особена подкрепа ще се предоставя за 
развитието на европейското 
научноизследователско пространство 
(ERA) и за разработването на рамкови 
условия за иновации.

Or. it

Изменение 1712
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
организации на гражданското 
общество, предприятия и потребители 
в научни изследвания и иновации и да 
се подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Or. en

Изменение 1713
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, 
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Целта е да се подпомогне развитието на 
иновативни общества и политики в 
Европа чрез включването на граждани, в 
това число на хора с увреждания,
предприятия и потребители в научни 
изследвания и иновации и да се 
подкрепят съгласувани политики 
относно научните изследвания и 
иновациите в контекста на 
глобализацията. Особена подкрепа ще 
се предоставя за развитието на 
европейското научноизследователско 
пространство (ERA) и за разработването 
на рамкови условия за иновации.

Or. en
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Изменение 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наука и общество:
Целта е  да се насърчава диалога 
между науката и обществото, така 
че гражданите да разбират 
механизма и развитието на науката, 
а учените да разбират по-добре 
необходимите ограничения на своите 
дейности. Европейските политики в 
областта на научните изследвания 
ще бъдат успешни само ако 
обществото в Европа и в държавите 
членки е убедено, че се спазват 
различните и основателни етични 
ограничения.
- акцентът на дейностите е да се 
засили диалогът между учените и 
останалата част от обществото;
- критична преценка на 
изследователската дейност с оглед на 
поставяне на ограничения във връзка с 
етичността на изследванията, като 
надлежно се зачитат основните 
права.

Or. en

Изменение 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – точка -1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) разбиране, укрепване и 
насърчаване на социалните иновации 
като мултидисциплинарен подход 
към научните изследвания;

Or. en

Изменение 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проучване на нови форми на 
новаторство, включително социални
иновации и творчество;

б) проучване на нови форми на 
новаторство, със специален акцент 
върху социалните иновации и
творчеството;

Or. en

Изменение 1717
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проучване на нови форми на 
новаторство, включително социални 
иновации и творчество;

б) проучване на нови форми на 
новаторство, включително социални 
иновации и творчество, с оглед 
изграждане на мостове между 
природните и обществените науки;

Or. en
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Изменение 1718
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква б а) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изследване и съпоставяне на 
процеси, които осигуряват 
благоприятна среда за творчество и 
иновации;
Целта е подкрепа за високите 
постижения на Европа в областта на 
творчеството и предприемачеството 
и за капацитета им да увеличават 
конкурентоспособността си като 
един от водещите промишлени 
клъстъри в Европа, която подкрепа да 
доведе до привличане на повече 
инвестиции, и по-специално на 
инвестиции в МСП, в растежа на 
високотехнологичните творчески 
сектори и в иновациите в 
традиционните промишлени 
системи, в ключови сектори на 
европейската икономика, като 
оформление и съдържание, 
аудиовизуалния сектор, радио и 
телевизионното излъчване и 
изкуството. 

Or. en

Изменение 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на 

в) Наука със и за обществото
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научните изследвания и иновациите;

Or. en

Изменение 1720
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите, като се 
насърчава провеждането на 
консултации с организации на 
гражданското общество;

Or. es

Обосновка

Целта „иновативни общества“ следва да отчита значението на гражданското 
общество и необходимостта неговите организации да бъдат ангажирани в тези 
области на дейност.

Изменение 1721
Marisa Matias

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите с оглед 
постигане на наука със и за 
обществото;

Or. en
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Изменение 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите; повишаване 
на обществената оценка за науката;

Or. en

Обосновка

Разбирането на важността на науката е съществен фактор за обществото.

Изменение 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите; повишаване 
на обществената оценка за науката;

Or. en

Изменение 1724
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена в) гарантиране на обществена 
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ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите чрез
провеждане на консултации с 
организации на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите чрез
включване на организации на 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 1726
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на обществена 
ангажираност в областта на научните 
изследвания и иновациите;

в) гарантиране на обществена 
ангажираност и участие в областта на 
научните изследвания и иновациите;

Or. en

Изменение 1727
Antonio Cancian
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Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) проучване, запазване и използване 
на материалното и нематериалното 
културно наследство и национални и 
регионални традиции, както и 
взаимодействието  между тях и 
възможностите, които те 
предоставят за засилване на
социалното сближаване и формиране 
на обща европейска идентичност;

Or. it

Изменение 1728
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) интелигентно творчество и 
колективно участие в обществото, 
като конкретната цел е ускоряване 
на внедряването на иновативни 
процеси и услуги, основани на 
технологиите за едно творческо и 
интелигентно общество;

Or. en

Изменение 1729
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 – буква г б) 
(нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подкрепа на културните 
преживявания и на европейската 
идентичност. Секторът на 
културните преживявания е 
изключително благодатна почва  за 
прилагане на бъдещите технологии и 
предложените инициативи;

Or. en

Обосновка

Тези дейности са необходими за активното прилагане на предишните идеи, изложени 
като обща визия в параграф 1. Тази визия се прилага на практика чрез дейностите, 
предвидени в букви ба), га) и гб).

Изменение 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.2 Общества, които зачитат 
своето културно наследство и 
насърчават неговото икономическо 
развитие
Въпреки че културното наследство е 
един от най-обещаващите сектори на 
европейската икономика за близкото 
бъдеще, съществуват технологични, 
социални и културни бариери, които 
трябва да бъдат преодоляни.
Конкретни цели:
- да се насърчават научните 
изследвания за опазване и защита на 
културното наследство;
- да се разработят икономически 
модели и методи, с чиято помощ да 
се направи оценка на социално-
икономическите аспекти на 
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културното наследство.

Or. es

Обосновка

Европейската икономика е тясно свързана с културата – оборотът на културния и 
творческия сектор надхвърля 654 млрд. евро, като на него се пада 2,6 % от БВП, а 
през последните няколко години секторът бележи растеж от 12,3 %. Културното 
наследство е свързано с други икономически дейности, като например туризма.
Необходими са нови технологии за стимулиране на конкурентоспособността на 
европейския бизнес, свързан с културното наследство. От съществено значение е да 
бъдат проведени научни изследвания по следващата рамкова програма, за да се решат 
проблемите, свързани с опазването на културното наследство.

Изменение 1731
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.3. Сигурни общества заличава се
Целта е да се подкрепят политиките 
на Съюза за вътрешна и външна 
сигурност, както и да се гарантира 
кибернетичната сигурност, 
надеждност и неприкосновеност на 
личния живот в цифровия единен 
пазар, като същевременно се 
повишава конкурентоспособността 
на секторите за сигурност, ИКТ и 
услуги в Съюза. Това ще бъде 
осъществено чрез разработването на 
иновативни технологии и решения, с 
които да се отстраняват пропуски по 
отношение на сигурността и да се 
предотвратяват заплахи за 
сигурността. Тези определяни от 
мисията действия ще са цялостно 
съобразени с изискванията на 
различните потребители (граждани, 
предприятия и администрации, 
включително национални и 
международни органи, гражданска 
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защита, правоприлагане, гранична 
охрана и др.), за да се вземе предвид 
развитието на заплахите за 
сигурността, защитата на
неприкосновеността на личния 
живот и необходимите обществени 
аспекти.
Дейностите са насочени към:
а) борба с престъпността и 
тероризма;
б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;
в) осигуряване на кибернетична 
сигурност;
г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;
д) гарантиране на 
неприкосновеността на личния 
живот и свободата в интернет и 
увеличаване на общественото 
измерение на сигурността.

Or. en

Обосновка

New challenge 7.

Изменение 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.3. Сигурни общества 6.3.3. Обществените промени и 
културното наследство

Целта е да се подкрепят политиките 
на Съюза за вътрешна и външна 
сигурност, както и да се гарантира 
кибернетичната сигурност, 
надеждност и неприкосновеност на 

Целта е да се допринесе за 
възприемането на интелектуалните 
устои на Европа, нейната история и 
многобройните европейски и 
неевропейски влияния като 
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личния живот в цифровия единен 
пазар, като същевременно се 
повишава конкурентоспособността 
на секторите за сигурност, ИКТ и 
услуги в Съюза. Това ще бъде 
осъществено чрез разработването на 
иновативни технологии и решения, с
които да се отстраняват пропуски по 
отношение на сигурността и да се 
предотвратяват заплахи за 
сигурността. Тези определяни от 
мисията действия ще са цялостно 
съобразени с изискванията на 
различните потребители (граждани, 
предприятия и администрации, 
включително национални и 
международни органи, гражданска 
защита, правоприлагане, гранична 
охрана и др.), за да се вземе предвид 
развитието на заплахите за 
сигурността, защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и необходимите обществени 
аспекти.

вдъхновяващи живота ни днес. 
Европа се характеризира с 
многообразие от различни народи 
(включително малцинства и коренно 
население) традиции и регионални и 
национални идентичности, както и с 
различни равнища на икономическо и 
обществено развитие. Миграцията и 
мобилността, медиите, 
промишлеността и транспорта 
допринасят за разнообразието от 
възгледи и начини на живот. Това 
многообразие и възможностите,
които то предоставя, следва да бъдат 
признати и проучени.

Европейските колекции в библиотеки, 
в това число цифрови библиотеки, 
архиви, музеи, галерии и други 
обществени институции, 
притежават богатство от огромна 
непроучена документация и обекти за 
изследване. Тези архивни ресурси, 
заедно с нематериалното наследство,  
представляват историята на 
отделните държави членки, но и 
колективно наследство на 
Европейския съюз, което се е появило 
с времето. Тези материали следва да 
станат достъпни, включително 
посредством нови технологии, за 
изследователите и гражданите, за да 
разкрият поглед към бъдещото през 
обектива на миналото. 
Достъпността и опазването на 
културното наследство в тези форми 
са необходими за съхраняване на 
живите взаимодействия в рамките 
на европейските култури и между 
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тях, и допринася за устойчивия 
икономически растеж. 

Дейностите са насочени към: Дейностите са насочени към:
а) борба с престъпността и 
тероризма;

а) изучаване на европейското 
наследство, памет, идентичност, 
интеграция и културно 
взаимодействие и преобразуване, 
включително тяхното представяне в 
културни и научни колекции, архиви и 
музеи, за постигане на по-добра 
осведоменост и разбиране на 
настоящето чрез по-богати 
тълкувания на миналото;

б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;

б) изследване на историята, 
литературата, изкуството, 
философията и религиите на 
европейските страни и региони и на 
начина, по който те са формирали 
съвременното европейско 
многообразие;

в) осигуряване на кибернетична 
сигурност;

в) изследване на ролята на Европа в 
света, взаимното влияние и връзките 
между регионите в света и външен 
поглед върху европейските култури.

г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;
д) гарантиране на 
неприкосновеността на личния 
живот и свободата в интернет и 
увеличаване на общественото 
измерение на сигурността.

Or. xm

Обосновка

Трябва да се обърне необходимото внимание на запазването на наследството и 
културната идентичност на Европа.

Изменение 1733
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.3. Сигурни общества 6.3.3. Защита на свободата и 
сигурността на човека

Or. en

Изменение 1734
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подкрепят политиките 
на Съюза за вътрешна и външна 
сигурност, както и да се гарантира 
кибернетичната сигурност, 
надеждност и неприкосновеност на 
личния живот в цифровия единен 
пазар, като същевременно се 
повишава конкурентоспособността 
на секторите за сигурност, ИКТ и 
услуги в Съюза. Това ще бъде 
осъществено чрез разработването на 
иновативни технологии и решения, с 
които да се отстраняват пропуски по 
отношение на сигурността и да се 
предотвратяват заплахи за 
сигурността. Тези определяни от 
мисията действия ще са цялостно 
съобразени с изискванията на 
различните потребители (граждани, 
предприятия и администрации, 
включително национални и 
международни органи, гражданска 
защита, правоприлагане, гранична 
охрана и др.), за да се вземе предвид 
развитието на заплахите за 
сигурността, защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и необходимите обществени 

заличава се
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аспекти.

Or. en

Обосновка

Ново предизвикателство 7

Изменение 1735
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подкрепят политиките на 
Съюза за вътрешна и външна
сигурност, както и да се гарантира 
кибернетичната сигурност, 
надеждност и неприкосновеност на 
личния живот в цифровия единен 
пазар, като същевременно се 
повишава конкурентоспособността 
на секторите за сигурност, ИКТ и 
услуги в Съюза. Това ще бъде 
осъществено чрез разработването на 
иновативни технологии и решения, с 
които да се отстраняват пропуски по 
отношение на сигурността и да се 
предотвратяват заплахи за сигурността.
Тези определяни от мисията 
действия ще са цялостно съобразени с
изискванията на различните 
потребители (граждани, предприятия и 
администрации, включително 
национални и международни органи, 
гражданска защита, правоприлагане,
гранична охрана и др.), за да се вземе 
предвид развитието на заплахите за 
сигурността, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
необходимите обществени аспекти.

Целта е да се подкрепят политиките на 
Съюза за международна сигурност,
права на човека, недискриминация, 
социално приобщаване, 
предотвратяване на конфликти, 
мирно разрешаване на конфликти, 
посредничество, диалог, преходно 
правосъдие и помирение, реформа в 
сектора на сигурността и съдебната 
система, демократична отчетност, 
свобода на медиите и взаимна 
зависимост и правова държава. Това 
ще бъде осъществено чрез изследване
на социалните и икономическите 
фактори, водещи до конфликт или 
позволяващи сътрудничество, 
разработване на иновативни
политики, технологии и решения, с 
които да се отстраняват пропуски, да се 
предотвратяват заплахи за сигурността
и да се премахват пречки пред 
сътрудничеството. Тези ориентирани 
към конкретна мисия дейности ще 
обединяват изискванията на 
различните потребители (граждани, 
предприятия и администрации, 
включително национални и 
международни органи, гражданска 
защита, правоприлагане, и др.), за да се 
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вземе предвид развитието на заплахите
и предизвикателствата за 
сигурността, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
необходимите обществени аспекти.

Or. en

Изменение 1736
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите са насочени към: заличава се
а) борба с престъпността и 
тероризма;
б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;
в) осигуряване на кибернетична 
сигурност;
г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;
д) гарантиране на 
неприкосновеността на личния 
живот и свободата в интернет и 
увеличаване на общественото 
измерение на сигурността.

Or. en

Обосновка

Ново предизвикателство 7

Изменение 1737
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) борба с престъпността и 
тероризма;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ново предизвикателство 7

Изменение 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) борба с престъпността и тероризма; а) Борба с престъпността и тероризма, в 
включително разбиране за 
социалните измерения на тези 
въпроси и определяне на ефективни 
мерки на социалната политика за 
тяхното решаване;

Or. en

Изменение 1739
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) борба с престъпността и тероризма; а) борба с престъпността и тероризма, 
включително чрез ефективни мерки в 
областта на социалната политика;

Or. en
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Изменение 1740
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква а а) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) укрепване на сигурността  и 
трансформацията на конфликти в 
трети страни чрез предотвратяване 
на конфликти, изграждане на мир, 
диалог, посредничество и помирение, 
реформа в гражданския сектор на 
сигурността; 

Or. en

Изменение 1741
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква а а) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) защита на ключови 
инфраструктури и мрежи;

Or. en

Изменение 1742
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква а б) 
(нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) борба с факторите, които 
допринасят за крайно 
радикализиране;

Or. en

Изменение 1743
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ново предизвикателство 7.

Изменение 1744
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;

заличава се

Or. en

Изменение 1745
Oreste Rossi
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Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;

б) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите, с особен 
акцент върху борбата с незаконната 
имиграция на територията на Съюза;

Or. it

Изменение 1746
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осигуряване на кибернетична 
сигурност;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ново предизвикателство 7.

Изменение 1747
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Ново предизвикателство 7.

Изменение 1748
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;

г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия и 
свеждане до минимум на проблемите 
със сигурността, свързани с 
екологични фактори или с климата, 
включително на използването на 
ограничени ресурси, напр. в 
арктическия регион.

Or. en

Изменение 1749
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;

г) повишаване на превенцията, 
реакцията и устойчивостта на Европа 
спрямо кризи и бедствия, включително 
спрямо природни или причинени от 
човека бедствия;

Or. en

Изменение 1750
Vittorio Prodi
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаване на устойчивостта на
Европа спрямо кризи и бедствия;

г) подобряване на способността на
Европа за реакция и устойчивост при
кризи и бедствия;

Or. en

Изменение 1751
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантиране на 
неприкосновеността на личния 
живот и свободата в интернет и 
увеличаване на общественото 
измерение на сигурността.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ново предизвикателство 7.

Изменение 1752
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантиране на неприкосновеността 
на личния живот и свободата в интернет 
и увеличаване на общественото 
измерение на сигурността.

д) гарантиране на неприкосновеността 
на личния живот и свободата в интернет 
и увеличаване на общественото, 
разбиране на правните и етичните 
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аспекти на всички области на 
сигурността, риска и управлението.

Or. en

Изменение 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1– част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантиране на неприкосновеността 
на личния живот и свободата в 
интернет и увеличаване на 
общественото измерение на 
сигурността.

д) гарантиране на неприкосновеността 
на личния живот и свободата и 
увеличаване на общественото измерение 
на сигурността.

Or. en

Изменение 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 – буква д а) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) повишаване на устойчивостта 
спрямо кризи и бедствия и свеждане 
до минимум проблемите със 
сигурността, свързани с екологични 
фактори или с климата, включително 
използването на ограничени природни 
ресурси, напр. в арктическия регион.

Or. en

Обосновка

Измененията в климата и околната среда се очаква значително да влошат условията 
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на живот в много и без това бедни части на света. Това ще се дължи на засушавания, 
наводнения, екстремални метеорологични условия и т.н. Съществува значителни 
вторични рискове като съществени проблеми с миграцията, засилена конкуренция за 
ограничени природни ресурси и отслабване на и без това вече ниската способност на 
някои общества да се справят с конфликти и кризи. 

Изменение 1755
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6.3 – подточка 6.3.3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания в областта на 
отбраната, в т.ч. при възможна 
двойна употреба в гражданския и 
военния сектор, се изключват от 
програмата.

Or. en

Изменение 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. Сигурни общества – защита на 
свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани
6.1. а) Конкретна цел
Конкретната цел е да се насърчават 
сигурни европейски общества в 
условията на безпрецедентни 
преобразования и нарастващи 
глобални взаимозависимости и 
заплахи в световен мащаб, като 
същевременно се укрепва 
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европейската култура на свобода и 
справедливост.
Съществува широкоразпространено 
усещане за несигурност, независимо 
дали поради престъпност, насилие, 
тероризъм, природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
атаки в кибернетичното 
пространство, нарушения на 
неприкосновеността на личния 
живот или други форми на социални и 
икономически разстройства. Това 
пряко засяга гражданите и има по-
широко въздействие върху понятията 
за доверие, грижа и общуване, и е 
свързано със степента на готовност 
и организация на обществото.
Данните сочат, че броят на преките 
жертви на престъпления в Европа 
всяка година вероятно достига до 75 
милиона  души. Преките разходи 
вследствие на престъпност, 
тероризъм, незаконни действия, 
насилие и бедствия в Европа се 
оценяват на най-малко 650 млрд. евро 
(т.е. около 5 % от БВП на Съюза) за 
2010 г. Ярък пример за последиците 
от тероризма е атаката срещу 
кулите близнаци в Манхатън, Ню 
Йорк, на 11 септември 2001 г. Хиляди 
хора загубиха живота си, а 
причинените щети от това събитие 
се оценяват на 35 млрд. щатски 
долара поради намалената 
производителност в САЩ и 47 млрд. 
щатски долара поради загуба на 
продукция, както и нарастване на 
безработицата с почти 1 % през 
следващото тримесечие. Това 
събитие имаше освен това 
съществено културно и глобално 
въздействие. Граждани, дружества и 
институции участват във все по-
голяма степен в цифрови 
взаимодействия и транзакции в 
социалната, финансовата и 
търговската сфера на живота, но 
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развитието на интернет доведе и до 
киберпрестъпления, причиняващи 
щети за милиарди евро всяка година и 
нарушаващи неприкосновеността на 
личния живот на отделни лица или 
сдружения в целия континент. Кибер 
атаките също така имат сериозно 
въздействие върху ключови 
инфраструктури. Промените в 
същността на несигурността и в 
усещането за нея в ежедневието и 
възникването на неочаквани 
ситуации вероятно се отразява 
отрицателно върху доверието на 
гражданите не само в институциите, 
но и помежду им.
За да се предвидят, предотвратят и 
управляват тези заплахи, е 
необходимо да се разработят и 
приложат иновационни технологии, 
решения, прогнозни инструменти и 
знания, да се стимулира 
сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят граждански решения в 
областта на сигурността, да се 
повиши конкурентоспособността на 
европейските сектори на 
сигурността и услугите и да се 
работи за предотвратяване и 
противодействие на нарушенията на  
неприкосновеността на личния 
живот и на правата на човека в 
интернет и в други области, като 
същевременно се гарантират личните 
права и свободи на европейските 
граждани.
За да се насърчи по-добро 
трансгранично сътрудничество 
между различните видове служби за 
спешна помощ, следва да се обърне 
внимание на оперативната 
съвместимост и стандартизацията.
Накрая, тъй като политиките за 
сигурност следва да си 
взаимодействат с различни социални 
политики, повишаването на 
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общественото измерение на научните 
изследвания по сигурността ще бъде 
важен аспект на това 
предизвикателство.
6.1. б) Обосновка и добавена стойност 
за Съюза
Сигурността е основателен повод за 
загриженост за Европа и нейните 
граждани и в това отношение 
представлява основно 
предизвикателство за обществото. 
Европейският съюз, неговите 
граждани, промишленост и 
международни партньори са 
изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
тероризъм, незаконен трафик и 
мащабни извънредни ситуации, 
дължащи се на природни или 
предизвикани от човека бедствия. 
Тези заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 
кибернетичното пространство, като 
атаките могат да са от различни 
източници. Атаките срещу 
информационни или комуникационни 
системи на обществени органи и 
частни субекти например не само 
подкопават доверието на гражданите 
в информационните и 
комуникационните системи и водят 
до преки финансови загуби и загуба на 
бизнес възможности, но могат и 
сериозно да засегнат важна 
инфраструктура и услуги като 
енергетиката, въздухоплаването и 
друг вид транспорт, снабдяването с 
вода и храни, здравеопазването, 
финансите или телекомуникациите.
Възможно е тези заплахи да 
застрашат самите устои на нашето 
общество. Технологиите и 
творческото проектиране могат да 
допринесат съществено за всяко 
ответно действие. При все това 
новите решения следва да се 
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разработват, като същевременно се 
взема предвид целесъобразността на 
средствата и тяхната адекватност 
по отношение на обществените 
изисквания, по-специално по 
отношение на гаранциите за спазване 
на основните права и свободи на 
гражданите.
И накрая сигурността представлява и 
основно икономическо 
предизвикателство. Пазарът в 
областта на сигурността е на 
стойност между около 100 и 300 
млрд. евро годишно в световен мащаб, 
от които делът на Европа е между 25 
и 35 %. Освен това той расте бързо, 
въпреки настоящата икономическа 
криза. Предвид потенциалното 
въздействие на някои заплахи по 
отношение на услугите, мрежите или 
предприятията, внедряването на 
подходящи решения в областта на 
сигурността придобива решаващо 
значение за икономиката и 
конкурентоспособността на 
европейското производство.
Така финансирането от Съюза във 
връзка с това предизвикателство ще 
подкрепи разработването, 
прилагането и адаптирането на 
ключови политики на ЕС, в частност 
приоритетите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
общата външна политика и 
политика на сигурност на Съюза и 
стратегията за вътрешна сигурност. 
Ще се търси съгласуване с преките 
действия на Съвместния 
изследователски център.
6.1. в) Общи насоки за дейностите
Целта е да се подкрепят политиките 
на Съюза за вътрешна и външна 
сигурност, както и да се гарантира 
кибернетичната сигурност, 
доверието и неприкосновеността на 
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личния живот в цифровия единен 
пазар, като същевременно се 
повишава конкурентоспособността 
на секторите за сигурност и услуги в 
Съюза. Дейностите ще включват 
акцент върху проучването и 
разработването на следващото 
поколение иновационни решения —
чрез работа по нови концепции и 
проекти — и оперативно 
съвместимите стандарти. Това ще се 
осъществи чрез разработването на 
иновативни технологии и решения за 
отстраняване на пропуски в 
сигурността, които водят до 
намаляване на риска от заплахи за 
сигурността. Тези определяни от 
мисията действия ще са цялостно 
съобразени с изискванията на 
различните потребители (граждани, 
предприятия и администрации, 
включително национални и 
международни органи, гражданска 
защита, правоприлагане, гранична 
охрана и др.), за да се вземе предвид 
развитието на заплахите за 
сигурността, защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и необходимите обществени 
аспекти.
Така научните изследвания по това 
предизвикателство ще подкрепят 
общата външна политика и 
политика на сигурност, стратегията 
за вътрешна сигурност на Съюза, 
включително политиките за 
предотвратяване и реагиране на 
бедствия.
Дейностите са насочени към:
а) борба с престъпността и 
тероризма, включително разбиране и 
противодействие на терористични 
идеи и убеждения
б) защита и подобряване на 
устойчивостта на ключови 
инфраструктури[5];
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в) укрепване на сигурността чрез 
управление на границите;
г) подобряване на кибернетичната 
сигурност;
д) повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия;
е) гарантиране на 
неприкосновеността на личния 
живот и свободата и увеличаване на 
общественото, правното и етичното 
разбиране на всички области на 
сигурността, риска и управлението; 
ж) подкрепа за Общата политика за 
сигурност и отбрана на Съюза и 
развитие на граждански военен 
капацитет;
з) засилване на стандартизацията и 
оперативната съвместимост на 
системите за сигурност.

Or. en

Обосновка

В 7РП изследванията в областта на сигурността са самостоятелна тема с отлични 
резултати. Това е програмата с едно от най-силните участия на МСП, тя осигурява 
внедряване и ориентирани към пазара решения, както и 50 % от всички публични 
средства за научни изследвания в областта на сигурността на равнището на ЕС и на 
национално равнище. Освен това Договорът от Лисабон предоставя на ЕС повече 
правомощия в областта на сигурността. Свързаните с това нови задачи следва да 
бъдат подкрепени от подходяща тема за научните изследвания в областта на 
сигурността в „Хоризонт 2020“.

Изменение 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІV – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ключовите области на компетентност 
на JRC ще бъдат енергетиката, 
транспорта, околната среда и изменение 

Ключовите области на компетентност 
на JRC ще бъдат енергетиката, 
транспорта, околната среда и изменение 
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на климата, селското стопанство и 
продоволствената сигурност, 
здравеопазването и защитата на 
потребителите, информационните и 
комуникационните технологии и 
справочните материали, както и 
безопасността и сигурността 
(включително в ядрената област по 
програмата Евратом).

на климата, селското стопанство и 
продоволствената сигурност, 
здравеопазването и защитата на 
потребителите, информационните и 
комуникационните технологии и 
справочните материали, както и 
безопасността и сигурността 
(включително в ядрената област по 
програмата Евратом). Дейността на 
JRC в тези области ще се провежда 
като се отчитат съответните 
инициативи на регионално равнище, 
на равнището на държавите членки 
или на ЕС в рамките на 
перспективите за формиране на 
европейско научноизследователско 
пространство.

Or. en

Изменение 1758
Markus Pieper

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІV – точка 3 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предвиждане и прогнозиране —
проактивна стратегическа информация 
за тенденции и събития в областта на 
науката, технологиите и обществото и 
за възможните последици от тях за 
публичната политика;

а) предвиждане и прогнозиране —
проактивна стратегическа информация 
за тенденции и събития в областта на 
науката, околната среда, технологиите 
и обществото и за възможните 
последици от тях за публичната 
политика и за отделните хора;

Or. de

Обосновка

Увеличаване на капацитета на ЕС за справяне с промени в околната среда и техните 
последици чрез проактивни стратегии  и разработване на стратегии за действие, 
напр. в управлението на наводненията.
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Изменение 1759
Ioannis A. Tsoukalas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски
и морски изследвания, и биоикономика

б) Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, продуктивни 
морета и океани чрез устойчиво 
рибарство и аквакултури и 
биоикономика;

Or. en

Изменение 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски 
и морски изследвания, и биоикономика

б) Европейски биоикономически 
предизвикателства: продоволствена 
сигурност и безопасност, устойчиво 
земеделие и лесовъдство, 
мореплавателски и морски изследвания

Or. en

Изменение 1761
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, мореплавателски 
и морски изследвания, и биоикономика

б) продоволствена сигурност, качество 
и безопасност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания 
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и биоикономика;

Or. en

Изменение 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за разработването, 
прилагането и наблюдението на 
европейските политики в областта на 
селското стопанство и рибарството, 
включително за продоволствена 
безопасност и сигурност, и за 
развитието на биоикономиката 
например чрез прогнозиране на 
реколтата, технически и социално-
икономически анализи и моделиране.

Подкрепа за разработването, 
прилагането и наблюдението на 
европейските политики в областта на 
селското стопанство и рибарството, 
включително за продоволствена 
безопасност и сигурност, и за 
развитието на биоикономиката 
например чрез прогнозиране на 
реколтата, технически и социално-
икономически анализи и моделиране, и 
насърчаване на здрави и продуктивни 
морета за развитие на добро 
екологично състояние и 
осъществяване на син растеж.

Or. en

Изменение 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за целите 20/20/20 относно 
климата и енергията с изследвания 
относно технологични и икономически 
аспекти на енергийните доставки, 
ефективността, нисковъглеродните 
технологии, преносните мрежи за 

Подкрепа за целите 20/20/20 относно 
климата и енергията с изследвания 
относно технологични и икономически 
аспекти на енергийните доставки, 
ефективността, нискоемисионните
технологии, преносните мрежи за 
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енергия/електроенергия. енергия/електроенергия.

Or. en

Изменение 1764
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 –част ІV – точка 3 – подточка 3.3 –  буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт

г) Интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт и мобилност

Or. en

Изменение 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за политиката на Съюза за 
устойчива, безопасна и сигурна 
мобилност на хората и стоките с 
лабораторни изследвания, моделиране и 
подходи за наблюдение, включително за
нисковъглеродни технологии за превоз, 
като например електрифициране, 
незамърсяващи и ефективни превозни 
средства и алтернативни горива, както и 
интелигентни системи за мобилност.

Подкрепа за политиката на Съюза за 
устойчива, безопасна и сигурна 
мобилност на хората и стоките с 
лабораторни изследвания, моделиране и 
подходи за наблюдение, включително за
нискоемисионни технологии за превоз, 
като например електрифициране, 
незамърсяващи и ефективни превозни 
средства и алтернативни горива, както и 
интелигентни системи за мобилност.

Or. en

Изменение 1766
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІV – точка 3 – подточка 3.3 –  буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Действия във връзка с климата, 
ресурсна ефективност и суровини

д) Действия във връзка с климата, 
околна среда, ресурсна ефективност и 
суровини

Or. en

Изменение 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІV – точка 3 – подточка 3.3 –  буква е) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества

е) Европа в един променящ се свят –
приобщаващи, иновативни и мислещи
общества

Or. en

Изменение 1768
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІV – точка 3 – подточка 3.3 –  буква е) – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за вътрешната безопасност и 
сигурност чрез разкриване и оценка на 
уязвимостта на критичните 
инфраструктури в качеството им на 
жизненоважни елементи на обществени 
функции,   както и чрез оценка на 
работните показатели на технологии във
връзка с цифровата самоличност; 

Подкрепа за вътрешната безопасност и 
сигурност чрез разкриване и оценка на 
уязвимостта на критичните 
инфраструктури в качеството им на 
жизненоважни елементи на обществени 
функции,   както и чрез оценка на 
работните, социалните и етичните
показатели на технологии във връзка с 
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справяне с глобалните 
предизвикателства за сигурността, 
включително с нововъзникващи или 
хибридни заплахи, чрез разработване на 
усъвършенствани инструменти за 
извличане на информация и анализ, 
както и за управление на кризи.

цифровата самоличност; справяне с 
глобалните предизвикателства за 
сигурността, включително с 
нововъзникващи или хибридни заплахи, 
чрез разработване на усъвършенствани 
инструменти за извличане на 
информация и анализ, както и за 
управление на кризи.

Or. en

Изменение 1769
Markus Pieper

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІV – точка 3 – подточка 3.3 –  буква е) – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличаване на капацитета на Съюза за 
управлението на природни и причинени 
от човека бедствия чрез засилване на 
мониторинга на инфраструктурите и 
разработване на глобални
информационни системи за ранно 
предупреждение и за управление на 
множество рискове, като се използват 
спътникови платформи за наблюдение 
на Земята.

Увеличаване на капацитета на Съюза за 
управлението на природни и причинени 
от човека бедствия чрез засилване на 
мониторинга на инфраструктурите и 
разработване на съоръжения за 
изпитване, глобални информационни 
системи за ранно предупреждение и за 
управление на множество рискове, като 
се използват спътникови платформи за 
наблюдение на Земята.

Or. de

Обосновка

Справянето с природни и причинени от човека бедствия изисква не само наблюдение и 
предупреждение, но и практическо съдействие при настъпването на бедствие –
следователно специфичните съоръжения за изпитване, които позволяват 
практическа подготовка за бедствия, като например тежки наводнения, са също 
толкова важни с оглед на защитата на обществото.

Изменение 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се изгради 
триъгълника на знанието, интегриращ 
научните изследвания, иновациите и 
образованието, като по този начин се 
укрепи иновационният капацитет на 
Съюза и се отговори на 
предизвикателствата пред обществото.

Конкретната цел е да се изгради 
триъгълника на знанието, интегриращ 
научните изследвания, иновациите и 
образованието, като по този начин се 
укрепи иновационният капацитет на 
Съюза и се отговори по-специално на 
предизвикателствата пред обществото.

Or. en

Изменение 1771
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се изгради 
триъгълника на знанието, интегриращ 
научните изследвания, иновациите и 
образованието, като по този начин се 
укрепи иновационният капацитет на 
Съюза и се отговори на 
предизвикателствата пред обществото.

Конкретната цел е да се изгради 
триъгълника на знанието, интегриращ 
научните изследвания, иновациите и 
образованието, като по този начин се 
укрепи и ускори иновационният 
капацитет на Съюза и се отговори на 
предизвикателствата пред обществото.

Or. en

Изменение 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е с структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 

Европа е с структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 
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продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 
слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти; 
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 
съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност; 
недостатъчния за конкурентоспособност
в световен мащаб размер на ресурсите в 
центровете за високи постижения; както 
и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.

продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 
слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти; 
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 
съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност 
и нагласа; недостатъчно използване 
на резултатите от изследванията; 
пречки при трансфера на технологии 
и иновации от по-развитите към по-
малко развитите региони; липса на 
реални стимули за частно 
финансиране на 
научноизследователски и развойни 
дейности и иновации; недостатъчните 
за конкурентоспособност в световен 
мащаб размер и качество на ресурсите 
в центровете за високи постижения; 
както и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.

Or. en

Изменение 1773
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа е с структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 
продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 
слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти;
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 

Европа е с структурни слабости по 
отношение на иновационен капацитет и 
способност да предоставя нови услуги, 
продукти и процеси. Основните 
проблеми включват: относително 
слабите резултати на Европа в 
привличането и задържането на таланти;
исторически обусловената загуба на 
технически и научни умения, 
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съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност;
недостатъчния за конкурентоспособност 
в световен мащаб размер на ресурсите в 
центровете за високи постижения; както 
и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.

характеризираща различни региони; 
недостатъчното икономическо и 
социално оползотворяване на 
съществуващите предимства в областта 
на научните изследвания; ниското 
равнище на предприемаческа активност;
недостатъчния за конкурентоспособност 
в световен мащаб размер на ресурсите в 
центровете за високи постижения; както 
и прекалено голям брой пречки за 
сътрудничество на европейско равнище 
в рамките на триъгълника на знанието 
— висше образование, научни 
изследвания и стопанската дейност.

Or. it

Изменение 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще се заеме с тези проблеми, като 
спомага за структурни промени в 
европейската иновационна среда. Той 
ще осъществява това, като подпомага 
интегрирането на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите по 
най-високи стандарти, с което се 
създават нови, благоприятни условия за 
иновации, и като насърчава и подкрепя 
предприемачи от ново поколение. По 
този начин EIT ще допринесе напълно 
на целите на стратегията „Европа 2020“ 
и по-специално за тези на водещите 
инициативи „Съюз за иновации“ и
„Младеж в движение“.

EIT ще се заеме с тези проблеми, като 
спомага за структурни промени в 
европейската иновационна среда, тъй 
като той е единственият 
инструмент в рамките на „Хоризонт 
2020“, който включва триъгълника на 
знанието. Той ще осъществява това, 
като подпомага интегрирането на 
висшето образование, научните 
изследвания и иновациите по най-
високи стандарти, с което се създават 
нови, благоприятни условия за 
иновации, и като насърчава и подкрепя 
предприемачи от ново поколение с 
предприемачески умения и опит, 
истинските носители на иновациите, 
които ще умножат потенциала на 
Европа за създаване на иновативни 
нови и съпътстващи предприятия. По 
този начин EIT ще допринесе напълно 
на целите на стратегията „Европа 2020“ 
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и по-специално за тези на водещите 
инициативи „Съюз за иновации“ и
„Младеж в движение“.

Or. en

Изменение 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще се заеме с тези проблеми, като 
спомага за структурни промени в 
европейската иновационна среда. Той 
ще осъществява това, като подпомага 
интегрирането на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите по 
най-високи стандарти, с което се 
създават нови, благоприятни условия за 
иновации, и като насърчава и подкрепя 
предприемачи от ново поколение. По 
този начин EIT ще допринесе напълно 
на целите на стратегията „Европа 2020“ 
и по-специално за тези на водещите 
инициативи „Съюз за иновации“ и 
„Младеж в движение“.

EIT ще се заеме с тези проблеми, като 
спомага за структурни промени в 
европейската иновационна среда. Той 
ще осъществява това, като подпомага 
интегрирането на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите по 
най-високи стандарти, с което се 
създават нови, благоприятни условия за 
иновации, и като насърчава и подкрепя 
предприемачи от ново поколение. По 
този начин EIT ще допринесе напълно 
на целите на стратегията „Европа 2020“ 
и по-специално за тези на водещите 
инициативи „Съюз за иновации“ и 
„Младеж в движение“. Освен това EIT 
и неговите общности за знания и 
иновации (ОЗИ) следва да 
способстват за синергии и 
взаимодействия между стълбовете 
на „Хоризонт 2020“ и с други 
съответни инициативи. 

Or. en

Изменение 1776
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Характерната особеност на EIT е, че 
обединява образованието и 
предприемачеството с научните 
изследвания и иновациите като звена в 
единна верига за иновации в рамките на 
Съюза и отвъд него.

Характерната особеност на EIT е, че 
обединява висшето образование и 
предприемачеството с научните 
изследвания и иновациите като звена в 
единна верига за иновации в рамките на 
Съюза и отвъд него.

Or. en

Изменение 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката. 
Предпоставка е силното ръководство: 
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото. Сега действащите 
правила относно участието, оценяването 
и наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката. 
Предпоставка е силното ръководство: 
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото. Сега действащите 
правила относно участието, оценяването 
и наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.
Бизнесът следва да има силна роля по 
отношение на водещи дейности в 
ОЗИ и ОЗИ следва да бъдат в 
състояние да привличат инвестиции 
и дългосрочен ангажимент по 
отношение на стопанския сектор. 
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Or. en

Изменение 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката.
Предпоставка е силното ръководство:
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото. Сега действащите 
правила относно участието, оценяването 
и наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката и е 
ориентиран към постигането на 
резултати. Предпоставка е силното 
ръководство: всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото. Сега действащите 
правила относно участието, оценяването 
и наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

Or. en

Изменение 1779
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
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съответствие с бизнес логиката.
Предпоставка е силното ръководство:
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото. Сега действащите 
правила относно участието, оценяването 
и наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

съответствие с бизнес логиката.
Предпоставка е силното ръководство:
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, насочени към 
постигането на резултати и
включващи амбициозен набор от 
дейности от образованието до 
създаването на предприятия, с ясно 
определени цели и резултати, като се 
преследва въздействие както върху 
пазара, така и върху обществото. Сега 
действащите правила относно 
участието, оценяването и наблюдението 
на ОЗИ позволяват ускорено, делово 
вземане на решения.

Or. en

Изменение 1780
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката.
Предпоставка е силното ръководство:
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 

EIT функционира чрез своите общности 
за знания и иновации (ОЗИ) в 
съответствие с бизнес логиката.
Предпоставка е силното ръководство:
всяка ОЗИ се управлява от 
изпълнителен директор. Партньорите в 
рамките на ОЗИ са представени само с 
по едно юридическо лице с оглед на по-
рационален процес на вземане на 
решения. ОЗИ трябва да представят 
годишни бизнес планове, включващи 
амбициозен набор от дейности от 
образованието до създаването на 
предприятия, с ясно определени цели и 
резултати, като се преследва 
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въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото. Сега действащите 
правила относно участието, оценяването 
и наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

въздействие както върху пазара, така и 
върху обществото, и ясна добавена 
стойност, определена посредством 
основан на постигнатите резултати 
подход. Сега действащите правила 
относно участието, оценяването и 
наблюдението на ОЗИ позволяват 
ускорено, делово вземане на решения.

Or. it

Обосновка

Споменаването на основан на резултатите подход в заглавието не е отразено в 
текста на параграфа, в който също следва да се посочва добавената стойност, 
определена посредством този подход.

Изменение 1781
Alyn Smith

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ по линия на EIT представляват 
силно интегрирани предприятия, 
обединяващи известни със своите 
високи постижения партньори от 
промишлеността и висшето 
образование, както и 
научноизследователски и технологични 
институти. ОЗИ дават възможност на 
партньори на световно равнище да се 
обединяват в нови, трансгранични 
конфигурации, да се оптимизира 
използването на наличните ресурси и да 
се разкрие достъп до нови възможности 
за бизнес чрез нови вериги за създаване 
на добавена стойност, за да се 
преодоляват предизвикателствата на 
увеличения риск и по-големия мащаб.

ОЗИ по линия на EIT представляват 
силно интегрирани предприятия, 
обединяващи известни със своите 
високи постижения партньори от 
промишлеността и висшето 
образование, както и 
научноизследователски и технологични 
институти. ОЗИ дават възможност на 
партньори на световно равнище да се 
обединяват в нови, трансгранични 
конфигурации, да се оптимизира 
използването на наличните ресурси и да 
се разкрие достъп до нови възможности 
за бизнес чрез нови вериги за създаване 
на добавена стойност, за да се 
преодоляват предизвикателствата на 
увеличения риск и по-големия мащаб.
Много е важно ОЗИ да предоставят 
възможност на МСП да участват 
пълноценно във всички техни 
дейности: разширяването на 
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възможностите за включване на нови 
участници, носители на нови идеи и 
по-специално увеличаването на 
участието на МСП, следва да бъдат 
част от стратегията за растеж на 
ОЗИ.

Or. en

Изменение 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ по линия на EIT представляват 
силно интегрирани предприятия, 
обединяващи известни със своите 
високи постижения партньори от 
промишлеността и висшето 
образование, както и 
научноизследователски и технологични 
институти. ОЗИ дават възможност на 
партньори на световно равнище да се 
обединяват в нови, трансгранични 
конфигурации, да се оптимизира 
използването на наличните ресурси и да 
се разкрие достъп до нови възможности 
за бизнес чрез нови вериги за създаване 
на добавена стойност, за да се 
преодоляват предизвикателствата на 
увеличения риск и по-големия мащаб.

ОЗИ по линия на EIT представляват 
силно интегрирани предприятия, 
обединяващи известни със своите 
високи постижения партньори от 
промишлеността и висшето 
образование, както и 
научноизследователски и технологични 
институти. ОЗИ дават възможност на 
партньори на световно равнище да се 
обединяват в нови, дългосрочни,
трансгранични конфигурации, да се 
оптимизира използването на наличните 
ресурси и да се разкрие достъп до нови 
възможности за бизнес чрез нови вериги 
за създаване на добавена стойност, за да 
се преодоляват предизвикателствата на 
увеличения риск и по-големия мащаб.

Or. en

Изменение 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ по линия на EIT представляват 
силно интегрирани предприятия, 
обединяващи известни със своите 
високи постижения партньори от 
промишлеността и висшето 
образование, както и 
научноизследователски и технологични 
институти. ОЗИ дават възможност на 
партньори на световно равнище да се 
обединяват в нови, трансгранични 
конфигурации, да се оптимизира 
използването на наличните ресурси и да 
се разкрие достъп до нови възможности 
за бизнес чрез нови вериги за създаване 
на добавена стойност, за да се 
преодоляват предизвикателствата на 
увеличения риск и по-големия мащаб.

ОЗИ по линия на EIT представляват 
силно интегрирани предприятия, 
обединяващи известни със своите 
високи постижения партньори от 
промишлеността, включително МСП, и 
висшето образование, както и 
научноизследователски и технологични 
институти. ОЗИ дават възможност на 
партньори на световно равнище да се 
обединяват в нови, трансгранични 
конфигурации, да се оптимизира 
използването на наличните ресурси и да 
се разкрие достъп до нови възможности 
за бизнес чрез нови вериги за създаване 
на добавена стойност, за да се 
преодоляват предизвикателствата на 
увеличения риск и по-големия мащаб.

Or. en

Изменение 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Талантът е ключов елемент на 
иновациите. EIT подхранва таланти и 
взаимодействията между тях, като 
поставя в центъра на своя иновационен 
модел студенти, изследователи и 
предприемачи. EIT ще захранва 
талантливи хора с предприемаческа и 
творческа култура, както и с
мултидисциплинарно образование за 
получаване на магистърска и докторска 
степен с марката EIT, която трябва да 
придобие реномето на международно
признат знак за високи постижения. По 
този начин EIT значително спомага за 
мобилността в рамките на триъгълника 

Талантът е ключов елемент на 
иновациите. EIT подхранва таланти и 
взаимодействията между тях, като 
поставя в центъра на своя иновационен 
модел студенти, изследователи и 
предприемачи. EIT ще захранва 
талантливи хора с предприемаческа и 
творческа култура, и ще осигурява
мултидисциплинарно образование за 
получаване на магистърска и докторска 
степен с марката EIT, както и летни и 
дистанционни курсове за обучение на 
ръководния състав, които трябва да 
придобият реномето на глобално
признат знак за високи постижения. По 
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на знанието. този начин EIT значително спомага за 
мобилността в рамките на триъгълника 
на знанието.

Or. en

Изменение 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT действа главно, но не само, чрез 
общностите за знания и иновации (ОЗИ) 
в областите на обществените 
предизвикателства, които са от 
първостепенно значение за общото 
бъдеще на Европа. Макар ОЗИ да 
разполагат с голяма степен на 
автономия за определяне на свои 
собствени стратегии и дейности, редица 
новаторски характеристики са общи за 
всички ОЗИ. EIT освен това ще 
увеличава своето въздействие, като 
разпространява натрупания от ОЗИ опит 
в целия Съюз и активно насърчава нова 
култура на споделяне на знанията.

EIT действа главно, но не само, чрез 
общностите за знания и иновации (ОЗИ) 
в областите на обществените 
предизвикателства, които са от 
първостепенно значение за общото 
бъдеще на Европа. Макар ОЗИ да 
разполагат с голяма степен на 
автономия за определяне на свои 
собствени стратегии и дейности, редица 
новаторски характеристики са общи за 
всички ОЗИ и при тях се търси 
съгласуване и взаимодействия. EIT 
освен това ще увеличава своето 
въздействие, като разпространява 
натрупания от ОЗИ опит в целия Съюз
чрез обмен на  добри практики на 
интегриране на триъгълника на 
знания и развитието на 
предприемачество, подкрепя 
включването на допълнителни 
партньори и активно насърчава нова 
култура на споделяне на знанията.

Or. en

Изменение 1786
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT действа главно, но не само, чрез 
общностите за знания и иновации (ОЗИ) 
в областите на обществените 
предизвикателства, които са от 
първостепенно значение за общото 
бъдеще на Европа. Макар ОЗИ да 
разполагат с голяма степен на 
автономия за определяне на свои 
собствени стратегии и дейности, редица 
новаторски характеристики са общи за 
всички ОЗИ. EIT освен това ще 
увеличава своето въздействие, като 
разпространява натрупания от ОЗИ опит 
в целия Съюз и активно насърчава нова 
култура на споделяне на знанията.

EIT действа главно, но не само, чрез 
общностите за знания и иновации (ОЗИ) 
в областите, които предлагат истински 
потенциал за иновации.  Макар ОЗИ 
да разполагат с голяма степен на 
автономия за определяне на свои 
собствени стратегии и дейности, редица 
новаторски характеристики са общи за 
всички ОЗИ. EIT освен това ще 
увеличава своето въздействие, като 
разпространява натрупания от ОЗИ опит 
в целия Съюз и активно насърчава нова 
култура на споделяне на знанията.

Or. en

Изменение 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT действа главно, но не само, чрез 
общностите за знания и иновации (ОЗИ) 
в областите на обществените 
предизвикателства, които са от 
първостепенно значение за общото 
бъдеще на Европа. Макар ОЗИ да 
разполагат с голяма степен на 
автономия за определяне на свои 
собствени стратегии и дейности, редица 
новаторски характеристики са общи за 
всички ОЗИ. EIT освен това ще 
увеличава своето въздействие, като 
разпространява натрупания от ОЗИ опит 
в целия Съюз и активно насърчава нова 
култура на споделяне на знанията.

EIT действа главно, но не само, чрез 
общностите за знания и иновации (ОЗИ) 
по-специално в областите на 
обществените предизвикателства, които 
са от първостепенно значение за общото 
бъдеще на Европа. Макар ОЗИ да 
разполагат с голяма степен на 
автономия за определяне на свои 
собствени стратегии и дейности, редица 
новаторски характеристики са общи за 
всички ОЗИ. EIT освен това ще 
увеличава своето въздействие, като 
разпространява натрупания от ОЗИ опит 
в целия Съюз и активно насърчава нова 
култура на споделяне на знанията.
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Or. en

Изменение 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT се стреми да активизира 
иновационния потенциал на хората и да 
се възползва от техните идеи 
независимо от мястото им в 
иновационната верига. Така EIT ще 
спомогне и за преодоляване на 
„европейския парадокс“ високите 
резултати от научни изследвания да се 
оползотворяват в далеч по-ниска степен 
от възможната. По този начин EIT 
спомага за пазарната реализация на 
идеите. Главно чрез своите ОЗИ и 
ударението, поставяно върху 
насърчаване на предприемаческото 
мислене, той ще създаде нови 
възможности за бизнес под формата 
както на нови, така и на съпътстващи 
предприятия, включително и в рамките 
на съществуващи отрасли.

EIT се стреми да активизира 
иновационния потенциал на хората и да 
се възползва от техните идеи 
независимо от мястото им в 
иновационната верига. Така EIT ще 
спомогне и за преодоляване на 
„европейския парадокс“ високите 
резултати от научни изследвания да се 
оползотворяват в далеч по-ниска степен 
от възможната. По този начин EIT 
спомага за пазарната реализация на 
идеите. EIT трябва да осигури открит 
достъп на всички висококачествени 
европейски изследователски 
общности. Главно чрез своите ОЗИ и 
ударението, поставяно върху 
насърчаване на предприемаческото 
мислене, той ще създаде нови 
възможности за бизнес под формата 
както на нови, така и на съпътстващи 
предприятия, включително и в рамките 
на съществуващи отрасли.

Or. en

Изменение 1789
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква а) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT се стреми да активизира 
иновационния потенциал на хората и да 
се възползва от техните идеи 
независимо от мястото им в 
иновационната верига. Така EIT ще 
спомогне и за преодоляване на
„европейския парадокс“ високите 
резултати от научни изследвания да се 
оползотворяват в далеч по-ниска степен 
от възможната. По този начин EIT 
спомага за пазарната реализация на 
идеите. Главно чрез своите ОЗИ и 
ударението, поставяно върху 
насърчаване на предприемаческото 
мислене, той ще създаде нови 
възможности за бизнес под формата 
както на нови, така и на съпътстващи 
предприятия, включително и в рамките 
на съществуващи отрасли.

EIT се стреми да активизира 
иновационния потенциал на хората и да 
се възползва от техните идеи 
независимо от мястото им в 
иновационната верига. Така EIT ще 
спомогне и за преодоляване на
„европейския парадокс“ високите 
резултати от научни изследвания да се 
оползотворяват в далеч по-ниска степен 
от възможната. По този начин EIT 
спомага за пазарната реализация на 
идеите и допринася за осъзнаване на 
значението на прехвърлянето на 
научните открития в 
промишлеността. Главно чрез своите 
ОЗИ и ударението, поставяно върху 
насърчаване на предприемаческото 
мислене, той ще създаде нови 
възможности за бизнес под формата 
както на нови, така и на съпътстващи 
предприятия, включително и в рамките 
на съществуващи отрасли.

Or. en

Изменение 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT се стреми да активизира 
иновационния потенциал на хората и да 
се възползва от техните идеи 
независимо от мястото им в 
иновационната верига. Така EIT ще 
спомогне и за преодоляване на 
„европейския парадокс“ високите 
резултати от научни изследвания да се 
оползотворяват в далеч по-ниска степен 
от възможната. По този начин EIT 

EIT се стреми да активизира 
иновационния потенциал на хората и да 
се възползва от техните идеи 
независимо от мястото им в 
иновационната верига. Така EIT ще 
спомогне и за преодоляване на 
„европейския парадокс“ високите 
резултати от научни изследвания да се 
оползотворяват в далеч по-ниска степен 
от възможната. По този начин EIT 
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спомага за пазарната реализация на 
идеите. Главно чрез своите ОЗИ и 
ударението, поставяно върху 
насърчаване на предприемаческото 
мислене, той ще създаде нови 
възможности за бизнес под формата 
както на нови, така и на съпътстващи 
предприятия, включително и в рамките 
на съществуващи отрасли.

спомага за реализацията на идеите от 
лабораторията до пазара. Главно чрез 
своите ОЗИ и ударението, поставяно 
върху насърчаване на 
предприемаческото мислене, той ще 
създаде нови възможности за бизнес под 
формата както на нови, така и на 
съпътстващи предприятия, включително 
и в рамките на съществуващи отрасли.

Or. en

Изменение 1791
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето, като например изменението 
на климата или устойчивата енергетика.
Чрез всестранното разглеждане на 
основните обществени
предизвикателства EIT ще насърчава 
прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето, като например изменението 
на климата или устойчивата енергетика.
EIT прави това чрез секторни и 
междусекторни иновации, основани 
на високи научни постижения, като 
насочва вниманието си към сектори, 
които могат да допринесат за 
справяне с глобалните
предизвикателства.

Or. en

Изменение 1792
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква б) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение 
за бъдещето, като например 
изменението на климата или 
устойчивата енергетика. Чрез 
всестранното разглеждане на основните 
обществени предизвикателства EIT ще 
насърчава прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху
области, които предлагат истински 
иновационен потенциал и са от явно 
значение за справяне с
предизвикателствата пред 
обществото,  преодоляването на които
е сред целите на „Хоризонт 2020“.
Чрез всестранното разглеждане на 
основните обществени 
предизвикателства EIT ще насърчава 
прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Or. en

Изменение 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето, като например изменението 
на климата или устойчивата енергетика. 
Чрез всестранното разглеждане на 
основните обществени 
предизвикателства EIT ще насърчава 
прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето, като например изменението 
на климата или устойчивата енергетика, 
както са изложени в 
стратегическата иновационна 
програма. Чрез всестранното 
разглеждане на основните обществени 
предизвикателства EIT ще насърчава 
прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.
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Or. en

Изменение 1794
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето, като например 
изменението на климата или 
устойчивата енергетика. Чрез 
всестранното разглеждане на основните 
обществени предизвикателства EIT ще 
насърчава прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Стратегията и дейностите на EIT се 
определят от наблягането върху 
предизвикателства пред обществото, 
които са от първостепенно значение за 
бъдещето. Чрез всестранното 
разглеждане на основните обществени 
предизвикателства EIT ще насърчава 
прилагането на между- и 
мултидисциплинарни подходи и ще 
спомага за съсредоточаване на 
научноизследователските усилия на 
партньорите в ОЗИ.

Or. it

Изменение 1795
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и разработва 
нови и иновативни учебни програми за 
отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от сложните 
обществени и икономически 
предизвикателства. За тази цел EIT ще 
играе ключова роля в насърчаване 

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и разработва 
нови и иновативни учебни програми за 
отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от начина, по 
който обществото, икономиката и 
пазара на труда постоянно се 
променят. За тази цел EIT ще играе 
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признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите-членки.

ключова роля в насърчаване 
признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите-членки.

Or. it

Изменение 1796
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и
разработва нови и иновативни учебни 
програми за отразяване на нуждите от 
нови профили, породени от сложните 
обществени и икономически 
предизвикателства. За тази цел EIT ще 
играе ключова роля в насърчаване 
признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите-членки.

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и подкрепя и 
улеснява разработването на  нови и 
иновативни учебни програми за 
отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от сложните 
обществени и икономически 
предизвикателства. За тази цел EIT ще 
играе ключова роля в насърчаване 
признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите-членки.

Or. en

Изменение 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и разработва 
нови и иновативни учебни програми за 
отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от сложните 
обществени и икономически 

EIT интегрира изцяло образованието и 
обучение на всички етапи на 
професионално израстване и разработва 
нови и иновативни учебни програми за 
отразяване на нуждите от нови 
профили, породени от сложните 
обществени и икономически 
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предизвикателства. За тази цел EIT ще 
играе ключова роля в насърчаване 
признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите членки.

предизвикателства. За тази цел EIT ще 
играе ключова роля в насърчаване 
признаването на нови образователни 
степени и дипломи в държавите членки, 
с престижен етикет за високи 
постижения на EIT.

Or. en

Изменение 1798
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква в) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще играе съществена роля и в 
усъвършенстването на концепцията 
за „предприемачеството“ чрез своите 
образователни програми, с които 
насърчава предприемаческия дух в 
условията на интензивно придобиване 
на нови знания, като се основава на 
иновативни изследвания и допринася 
за решения с голямо обществено 
значение.

заличава се

Or. it

Обосновка

Обвързването  на концепцията за предприемачество единствено с образователните 
програми е опасно, защото предполага предопределяне на това кой може и кой не 
може да бъде „предприемач“.

Изменение 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – буква г) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT се стреми да е инициатор на нови 
подходи в областта на иновациите и да 
развива обща култура за иновации и 
трансфер на знания чрез, между 
другото, споделяне на разнообразния 
опит на своите ОЗИ посредством 
различни механизми за 
разпространение, като например 
платформи за заинтересованите страни 
и предоставяне на стипендии.

EIT се стреми да е инициатор на нови 
подходи в областта на иновациите и да 
развива обща култура за иновации и 
трансфер на знания чрез, между 
другото, споделяне на разнообразния 
опит на своите ОЗИ посредством 
различни механизми за 
разпространение, като например 
платформи за заинтересованите страни, 
награди и състезания, изложби на 
продукти и процеси, интелектуална 
собственост и патентни пулове и 
предоставяне на стипендии.

Or. en

Изменение 1800
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – буква е) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT значително ще допринесе за целите, 
поставени в „Хоризонт 2020“, по-
специално като се заеме с 
предизвикателствата пред обществото 
по начин, който допълва други 
инициативи в тези области. Той ще 
изпробва нови и опростени подходи за 
финансиране и управление и по този 
начин ще играе ролята на пионер в 
европейската среда за иновации. 
Неговият подход към финансирането ще 
се основава твърдо на силен лостов 
ефект за мобилизиране както на 
публични, така и на частни средства. 
Освен това той ще използва напълно 
нови средства за целенасочено 
подпомагане на отделни дейности чрез 
фондацията на EIT.

EIT значително ще допринесе за целите, 
поставени в „Хоризонт 2020“, по-
специално като се заеме с 
предизвикателствата пред обществото 
по начин, който допълва други 
инициативи в тези области. Той ще 
изпробва нови и опростени подходи за 
финансиране и управление и по този 
начин ще играе ролята на пионер в 
европейската среда за иновации. 
Неговият подход към финансирането ще 
се основава твърдо на силен лостов 
ефект за мобилизиране както на 
публични, така и на частни средства. 
Освен това той ще използва напълно 
нови средства за целенасочено 
подпомагане на отделни дейности.
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Or. it

Изменение 1801
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение 1 – част V – точка 3 – буква ж) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще бъде обвързан и с регионалната 
политика чрез ОЗИ и техните така 
наречени колокационни центрове —
възлови точки за високи постижения, 
обединяващи партньори от сферата на 
висшето образование, научните 
изследвания и бизнеса в даден 
географски район. Това по-специално 
трябва да осигури по-добра връзка 
между висшите учебни заведения и 
регионалните иновации и растеж в 
контекста на регионални и национални 
стратегии за интелигентно 
специализиране. Така ще се допринесе 
за постигане на целите на политиката на 
Съюза за сближаване.

EIT ще бъде обвързан и с регионалната 
политика чрез ОЗИ и техните така 
наречени колокационни центрове —
възлови точки за високи постижения, 
обединяващи партньори от сферата на 
висшето образование, научните 
изследвания и бизнеса в даден 
географски район. Това по-специално 
трябва да осигури по-добра връзка 
между висшите учебни заведения, 
пазара на труда и регионалните и 
местни иновации и растеж в контекста 
на местни, регионални и национални 
стратегии за интелигентно 
специализиране. Така ще се допринесе 
за постигане на целите на политиката на 
Съюза за сближаване.

Or. it

Обосновка

Ако не се установи връзка между висшето образование и пазара на труда, особено на 
регионално и местно равнище, Европа няма да може да реши един от основните 
проблеми, пречещи на икономическия й растеж.

Изменение 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Приложение 1– част V – точка 3 – буква ж) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще бъде обвързан и с регионалната 
политика чрез ОЗИ и техните така 
наречени колокационни центрове —
възлови точки за високи постижения, 
обединяващи партньори от сферата на 
висшето образование, научните 
изследвания и бизнеса в даден 
географски район. Това по-специално 
трябва да осигури по-добра връзка 
между висшите учебни заведения и 
регионалните иновации и растеж в 
контекста на регионални и национални 
стратегии за интелигентно 
специализиране. Така ще се допринесе 
за постигане на целите на политиката на 
Съюза за сближаване.

EIT ще бъде обвързан и с регионалната 
политика чрез ОЗИ и техните така 
наречени колокационни центрове —
възлови точки за високи постижения, 
обединяващи партньори от сферата на 
висшето образование, научните 
изследвания и бизнеса в даден 
географски район. Това по-специално 
трябва да осигури по-добра връзка 
между висшите учебни заведения и 
регионалните иновации и растеж в 
контекста на регионални и/или
национални стратегии за интелигентно 
специализиране. Така ще се допринесе 
за постигане на целите на политиката на 
Съюза за сближаване.

Or. en


