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Изменение 1803
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ориентировъчната разбивка за 
„Хоризонт 2020“ е, както следва (в млн. 
EUR):

Ориентировъчната разбивка за 
„Хоризонт 2020“ е както следва (% от 
общия бюджет):

Or. en

Изменение 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888
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1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 9077, от които 292 за 
EIT

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

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 32,8%

1. Европейски научноизследователски съвет 15,7%

2. Бъдещи и нововъзникващи науки и технологии 3,4%

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 9,1%

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 3,5%

5. Разпространение на върховите научни постижения 0,9%

6. Наука и общество 0,3%

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 24,0%

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 17,2%

2. Достъп до рисково финансиране** 4,0%

3. Иновации в МСП 2,8%

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 37,7%

1. Здравеопазване и благосъстояние 10,2%

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика 4,9%
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3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 7,1%

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 8,0%

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3,6%

6. Разбиране на европейските общества и обществени промени 2,0%

7. Защита на свободата и сигурността в Европа 1,9%

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 3,1%

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2,5%

ОБЩО 100%

Or. en

Обосновка

Съвместният изследователски център (JRC) е европейска институция, извършваща 
изключително важна работа, свързана с преки научни изследвания, която следва да 
допълнително да бъде засилена в „Хоризонт 2020“. Това не следва да бъде за сметка 
на други програми, нуждаещи се от по-голямо финансиране, като програмата „Мария 
Кюри“ например.

Изменение 1805
Christian Ehler

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280
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1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 9077, от които 292 за 
EIT

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

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 32,2%

1. Европейски научноизследователски съвет 17,0%

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 4,0%

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 7,4%

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 3,0%

5. Разпространение на върховите научни постижения 0,9%

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 26,0%

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 19,0%

2. Достъп до рисково финансиране** 4,0%

3. Иновации в МСП 3,0%
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ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 36,4%

1. Здравеопазване и благосъстояние 8,0%

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика 3,7%

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 9,1%

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 8,4%

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3,7%

6. Европа в един променящ се свят – приобщаващи и мислещи
общества 1,2%

7. Сигурни общества – защита на свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани 2,3%

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 3,0%

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2,3%

ОБЩО 100%

Or. en

Изменение 1806
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT
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2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 9077, от които 292 за 
EIT

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

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 31,8%

1. Европейски научноизследователски съвет 17,1%

2. Бъдещи и нововъзникващи науки и технологии 4%

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 7,5%

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 3,2%

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 23,3%

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 17,8%

2. Достъп до рисково финансиране** 4,6%

3. Иновации в МСП 0,9%

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 41,3%

1. Здравеопазване и благосъстояние 10,3%
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2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика 5,3%

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 7,5%

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 8,8%

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 4,1%

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 5,3%

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1,2%

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2,5%

ОБЩО „Хоризонт 2020“ Pre-ITER 100%

Допълнителен бюджетен ред за ITER 3,2%1

ОБЩО „Хоризонт 2020“ ITER 103,2%

Or. en

Обосновка

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). 
ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Изменение 1807
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

                                               
1 Бюджетът за ITER трябва да бъде не по-малко от 2,7 млрд. EUR.
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2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 9077, от които 292 за 
EIT

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

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 30,9%

1. Европейски научноизследователски съвет 15,2%

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3,5%

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 8,9%

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 3,3%

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 23,3%
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1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 16,5%

2. Достъп до рисково финансиране** 4,0%

3. Иновации в МСП 2,8%

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 40,6%

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 10,2%

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика 3,9%

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 7,1%

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 9,5%

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 6,0%

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 3,9%

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 3,1%

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2,1%

ОБЩО 100%

Or. en

Изменение 1808
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802
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ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 9077, от които 292 за 
EIT

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

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 29,2%

1. Европейски научноизследователски съвет 14,2%

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3,2%

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 8,1%

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 3,2%

5. Наука пред и с обществото 0,5%

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 28,5%

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 14,0%

2. Достъп до рисково финансиране** 4,5%
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3. Иновации в МСП 10,0%

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 36,3%

1. Здравеопазване и благосъстояние 8,5%

2. Продоволствена сигурност, безопасност и качество, устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски изследвания и биоикономика 5,9%

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 8,2%

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт и мобилност 6,8%

5. Действия във връзка с климата, околна среда, ресурсна ефективност и 
суровини 4,7%

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 2,2%

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 3,5%

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2,5%

ОБЩО 100%

Or. en

Изменение 1809
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число:
20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT
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2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число:
35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 9077, от които 292 за 
EIT

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

4694, от които 150 за 
EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за 
EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за 
EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за 
EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за 
EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27,1%

1. Европейски научноизследователски съвет 11,4%

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 5,1%

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на
уменията, обучението и професионалното развитие

7,4%

4. Европейски научноизследователски инфраструктури 
(включително електронни инфраструктури)

3,2%

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 28,8%

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 17,8%

2. Достъп до рисково финансиране** 6,8%

3. Иновации в МСП 4,2%

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 39,2%

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 15%
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2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, и биоикономика;

5,3%

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 5,2%

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7,6%

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

1,2%

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4,9%

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 2,4%

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област

2,5%

ОБЩО 100%

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъдат направени различни корекции в приоритетите на Комисията,
без да се променя целият бюджет. За да бъдат постигнати целите за водещи позиции 
в промишлеността, от стратегическа важност е да се насърчи участието на МСП 
чрез улесняване на достъпа до кредитиране и увеличаване на сумите, предназначени за 
иновативни МСП. В допълнение, съгласно целта за обществените предизвикателства, 
научните изследвания в здравеопазването следва да получат по-висок приоритет от 
този, определен от Комисията, заедно със съответното увеличение на техния дял в 
бюджета.

Изменение 1810
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802
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ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число:
20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число:
35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 9077, от които 292 за EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика; 4694, от които 150 за EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 10008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на 
уменията, обучението и професионалното развитие 11503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури 
(включително електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700
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ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 9077, от които 292 за EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, 
мореплавателски и морски изследвания, и биоикономика; 4694, от които 150 за EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и 
суровини 3573, от които 115 за EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област 2212

ОБЩО 87740

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъдат направени различни корекции в приоритетите на Комисията, 
без да се променя целият бюджет. За да бъдат постигнати целите за водещи позиции 
в промишлеността, от стратегическа важност е да се насърчи участието на МСП 
чрез улесняване на достъпа до кредитиране и увеличаване на сумите, предназначени за 
иновативни МСП. В допълнение, съгласно целта за обществените предизвикателства, 
научните изследвания в здравеопазването следва да получат по-висок приоритет от 
този, определен от Комисията, заедно със съответното увеличение на техния дял в 
бюджета.

Изменение 1811
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505
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3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 9077, от които 292 за EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика; 4694, от които 150 за EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 11237

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 8774

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

5. Създаване на мрежи за върхови научни постижения 1500

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280
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1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 9077, от които 292 за EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика 4694, от които 150 за EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Or. en

Изменение 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица

Текст, предложен от Комисията

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802
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ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700

ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; 9077, от които 292 за EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика; 4694, от които 150 за EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 1542 + 1652***

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Изменение

І „Високи постижения в научната област“, в това число: 27818

1. Европейски научноизследователски съвет 15008

2. Бъдещи и нововъзникващи технологии: 3505

3. Дейности по програмата „Мария Кюри“ по отношение на уменията, 
обучението и професионалното развитие 6503

4. Европейски научноизследователски инфраструктури (включително 
електронни инфраструктури) 2802

ІІ „Водещи позиции в промишлеността“, в това число: 20280

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии* 15580, от които 500 за 
EIT

2. Достъп до рисково финансиране** 4000

3. Иновации в МСП 700
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ІІІ „Обществени предизвикателства“, в това число: 35888

1. Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 9077, от които 292 за EIT

2. Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски и 
морски изследвания, и биоикономика 4694, от които 150 за EIT

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 6537, от които 210 за EIT

4. Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 7690, от които 247 за EIT

5. Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини 3573, от които 115 за EIT

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни общества 4317, от които 138 за EIT

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 3,64%

Преки дейности на Съвместния изследователски център извън ядрената 
област 2212

ОБЩО 87740

Or. en

Изменение 1813
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 
наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR 
за космически технологии. В резултат 
на това ще се разполага с 6663 млн. 
EUR в подкрепа на дейностите по 
ключови базови технологии.

*Включително 58,5 % за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 20 % за 
фотоника, микро- и наноелектроника, 
27,2 % за нанотехнологии, авангардни 
материали и усъвършенствани 
технологии за производство и 
преработка, 3,3 % за биотехнологии и 
11,1 % за космически технологии.

Or. en
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Изменение 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 
наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR 
за космически технологии. В резултат 
на това ще се разполага с 6663 млн. EUR 
в подкрепа на дейностите по ключови 
базови технологии.

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 
наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR 
за космически технологии. В резултат 
на това ще се разполага с 6663 млн. EUR 
в подкрепа на дейностите по ключови 
базови технологии. Най-малко 20 % от 
общия комбиниран бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и приоритета 
„Обществени предизвикателства“ са
предназначени за инструмента за 
МСП.

Or. en

Изменение 1815
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 
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наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR 
за космически технологии. В резултат 
на това ще се разполага с 6663 млн. EUR 
в подкрепа на дейностите по ключови 
базови технологии.

наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR
за космически технологии, от които 
между 17 и 20 % за развитие на 
прилагането на европейските 
системи за спътникова навигация. В 
резултат на това ще се разполага с 
6663 млн. EUR в подкрепа на 
дейностите по ключови базови 
технологии.

Or. en

Изменение 1816
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 
наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR 
за космически технологии. В резултат 
на това ще се разполага с 6663 млн. EUR 
в подкрепа на дейностите по ключови 
базови технологии.

*Включително 8975 млн. EUR за 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), от които 1795 млн. 
EUR за фотоника, микро- и 
наноелектроника, 4293 млн. EUR за 
нанотехнологии, авангардни материали 
и усъвършенствани технологии за 
производство и преработка, 575 млн. 
EUR за биотехнологии и 1737 млн. EUR 
за космически технологии (които 
включват адекватно финансиране за 
програмата „Галилео“ и нейните 
приложения). В резултат на това ще се 
разполага с 6663 млн. EUR в подкрепа 
на дейностите по ключови базови 
технологии.

Or. it
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Изменение 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

**Около 1131 млн. EUR могат да бъдат 
използвани за изпълнението на проекти 
по стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Около една 
трета от тази сума може да се 
предостави на МСП.

**Около 1131 млн. EUR могат да бъдат 
използвани за изпълнението на проекти 
по стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Най-малко
една трета от тази сума се предоставя
на МСП.

Or. en

Изменение 1818
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

**Около 1131 млн. EUR могат да 
бъдат използвани за изпълнението на 
проекти по стратегическия план за 
енергийни технологии (плана SET).
Около една трета от тази сума може
да се предостави на МСП.

Най-малко една трета от сумата се
използва за проекти за възобновяема 
енергия и енергийна ефективност при 
крайното потребление. Най-малко
една трета от сумата се предоставя на 
МСП.

Or. en

Изменение 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

**Около 1131 млн. EUR могат да бъдат 
използвани за изпълнението на проекти 
по стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Около една 
трета от тази сума може да се
предостави на МСП.

**Около 1131 млн. EUR могат да бъдат 
използвани за изпълнението на проекти 
по стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Най-малко
една трета от тази сума се предоставя
на МСП.

Or. en

Изменение 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

**Около 1131 млн. EUR могат да 
бъдат използвани за изпълнението на 
проекти по стратегическия план за 
енергийни технологии (плана SET).
Около една трета от тази сума може да 
се предостави на МСП.

**Около 1131 млн. EUR се използват за 
изпълнението на проекти по 
стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Около една 
трета от тази сума може да се 
предостави на МСП.

Or. en

Изменение 1821
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

**Около 1131 млн. EUR могат да 
бъдат използвани за изпълнението на 
проекти по стратегическия план за 
енергийни технологии (плана SET).
Около една трета от тази сума може да 
се предостави на МСП.

**Около 1131 млн. EUR се използват за 
изпълнението на проекти по 
стратегическия план за енергийни 
технологии (плана SET). Около една 
трета от тази сума може да се 
предостави на МСП.
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Or. en

Изменение 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

**a Най-малко 20 % от общия 
комбиниран бюджет за конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ и 
приоритета „Обществени 
предизвикателства“ са предназначени 
за инструмента за МСП.

Or. en

Изменение 1823
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – Разбивка на бюджета – таблица – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

*** Общата сума ще бъде 
предоставена на траншове съгласно 
предвиденото в член 6, параграф 3.
Вторият транш от 1652 млн. EUR се 
предоставя на пропорционална основа 
от бюджета за „Обществени 
предизвикателства“ и „Водещи 
позиции при базовите и 
промишлените технологии“ 
ориентировъчно и в зависимост от 
прегледа съгласно член 26, параграф 1.

заличава се

Or. en
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Изменение 1824
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІIa (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIa
ХОРИЗОНТ 2020 –

„Инструментариум“
Основна цел: проекти на участието.
Описание: Университети, 
научноизследователски организации, 
организации на гражданското 
общество (включително НПО), 
публични органи и предприятия (по-
специално МСП), в съвместно 
сътрудничество със споделени цели и 
възможности за извършване на 
дейности за взаимно обучение, както 
и изследвания за постигане на 
резултати, съобразени с 
потребностите на различните 
партньори.
Преобладаваща форма на 
финансиране/изпълнение:
Безвъзмездни средства, награди, 
възлагане на поръчки.

Or. en

Обосновка

Следва да се добави към предложения от докладчика инструментариум за специални 
покани за представяне на проектни предложения, при които 
научноизследователските и иновационните дейности се извършат от организации на 
гражданското общество или при които тези организации и граждани участват 
активно като част от проекта, което води до взаимно обучение от различните 
партньори.


