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Изменение 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Здравеопазване, демографски 
промени и благосъстояние

1. Здравеопазване и благосъстояние

Or. en

Изменение 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите.
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието, намалява 
уврежданията, зависимостта и
социалното изключване и е ефективно 
по отношение на разходите.
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността, 
както и от ефективността на програмите 
за скрининг. Отчитат се и 
културните, социалните, 
поведенческите и психологическите 
измерения на здравеопазването. 
Поради това социалните и 
хуманитарните науки играят важна 
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роля за разбирането на 
здравеопазването и 
благосъстоянието.

Or. en

Изменение 588
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите.
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например ваксини, от 
ефективния надзор на здравето и 
заболяванията и от подготвеността,
както и от ефективността на 
програмите за скрининг.

Ефективното насърчаване на 
здравеопазването, подкрепено от 
солидна база от научно потвърдени 
знания, предотвратява заболяванията, 
подобрява благосъстоянието и е 
ефективно по отношение на разходите.
Насърчаването на здравеопазването и 
профилактиката на заболяванията 
зависят също и от разбирането на 
определящите здравето фактори, от 
наличието на ефективни средства за 
профилактика, например активен и 
здравословен начин на живот,
ваксини, от ефективния надзор на 
здравето и заболяванията и от 
подготвеността, от ефективността на 
програмите за скрининг, както и от 
по-доброто и интегрирано, насочено 
към пациента, предоставяне на 
здравни услуги.

Or. en

Изменение 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
от реалния свят също са от съществено 
значение, както и пренасянето на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на клинични 
изпитвания. Пренасяйки 
научноизследователски резултати от 
основните изследвания към 
клиничната практика, клиничните 
изпитвания трябва да установят 
предварителна връзка между 
резултатите, получени в 
лабораторни условия, и пациента чрез 
транслационните научни 
изследвания: „подход от 
лабораторията към болничното 
легло“.

Or. en

Изменение 590
Norbert Glante

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
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на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

на здравеопазването и социалните 
грижи, но също така и пред 
изследователската и развойна 
дейност в областта на социалните 
иновации. За да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия за подобряване 
на процеса на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, за определяне и оказване на 
подкрепа на разпространяването на най-
добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално, икономическо и 
психическо здраве. Специално 
внимание следва да се отдели на 
хроничните заболявания като рак, 
сърдечносъдови заболявания, 
ревматични и мускулно-скелетни 
заболявания, диабет и дихателни и 
психически заболявания.

Or. de

Обосновка

Акцентът следва да бъде поставен върху болести, които се появяват с определена 
честота и имат особено силно въздействие върху обществото като цяло. В много 
случаи се знае малко за причините за тези заболявания и за възможното лечение и 
поради това е налице особена необходимост от координирано европейско 
финансиране за научни изследвания.

Изменение 591
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално, икономическо и 
психическо здраве. Специално 
внимание следва да се отдели на 
хроничните заболявания като рак, 
сърдечносъдови заболявания, 
ревматични и мускулно-скелетни 
заболявания, диабет, дихателни и 
психически заболявания.

Or. en

Обосновка

Ревматичните и мускулно-скелетните заболявания са не само основна причина за 
загуба на работа и ранно пенсиониране, но също така и основна причина за 
увреждания и намалена подвижност, както и огромно бреме за семействата, 
работодателите, застрахователите и за социалните системи и системите на 
здравеопазването в целия ЕС. Те следва да бъдат включени в списъка на основните 
хронични заболявания, тъй като са също толкова, а в някои случаи дори още по-важни 
по отношение на разпространението или въздействието върху обществените 
системи за здравеопазване.
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Изменение 592
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката, 
лечението, рехабилитацията и 
преквалификацията, за определяне и 
оказване на подкрепа на 
разпространяването на най-добри 
практики в сектора на здравеопазването 
и в подкрепа на интегрираните 
медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

Or. fr

Изменение 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и Нарастващото бреме от болести, по-
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нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

специално хроничните заболявания, и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

Or. es

Изменение 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
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на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално, икономическо и 
психическо здраве. Специално 
внимание следва да се отдели на 
хроничните заболявания като рак, 
сърдечносъдови заболявания, 
ревматични и мускулно-скелетни 
заболявания, диабет, дихателни и 
психически заболявания.

Or. en

Обосновка

Текстът на Комисията не споменава конкретни заболявания, което може да бъде за 
предпочитане, за да се избегне прекалено предписателният характер.  Ако обаче е 
решено да се даде приоритет на някои болести, има основания да се предположи, че 
ревматичните и мускулно-скелетните заболявания са сред най-разпространените, 
водещи до увреждания и скъпоструващи хронични незаразни състояния, които 
засягат населението на Европа и следователно заслужават да бъдат споменати.

Изменение 595
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
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всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи, 
включително на намесите на 
нетрадиционната и алтернативната 
медицина и на разпространението на 
технологични, организационни и 
социални иновации, даващи по-
специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира бъдещо финансиране за научните изследвания в областта на 
нетрадиционната и алтернативната медицина, те следва да бъдат изрично 
споменати в специфичната програма.

Изменение 596
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
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за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на нивото и за удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и психическо 
здраве.

за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 
и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими, както и за зачитане и 
улесняване на техния избор по 
отношение на здравеопазването. Това 
ще допринесе за повишаване на нивото 
и за удължаване на продължителността 
на тяхното физическо, социално и 
психическо здраве.

Or. en

Изменение 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и 
развитието на нови пазарни 
възможности.

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и на МСП 
и развитието на нови пазарни 
възможности.

Or. sl

Изменение 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и 
развитието на нови пазарни 
възможности.

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, включително
подкрепа за отлични фундаментални 
изследвания в областта на 
здравеопазването, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и 
развитието на нови пазарни 
възможности.

Or. en

Изменение 599
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и 
развитието на нови пазарни 
възможности.

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и 
развитието на нови пазарни 
възможности, основани на интегриран 
подход, насочен към пациента.

Or. en

Изменение 600
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимосвързаната цел на 
обществените предизвикателства е 
да се приведат в съответствие 
инструментите на Съюза за 
изследвания и иновации към 
стратегията „Европа 2020“ 
посредством осигуряване на 
интелигентен, приобщаващ и 
устойчив растеж. Приоритетите 
следва да се определят в контекста 
на най-привлекателните обществени 
предизвикателства и по най-
ефективния начин. Приоритет следва 
да се дава на мерки, които носят 
решения бързо и ефективно и които 
са в състояние да превърнат 
изследванията в конкретни и 
измерими резултати.

Or. en

Обосновка

ЕС разполага с водещи изследователи и учени, но изостава след САЩ и някои азиатски 
държави по способността за превръщане на резултатите от научните изследвания в 
конкретни продукти, услуги и решения. Във времена на икономически и социални 
трудности,в условията на които финансирането на научните изследвания и 
иновациите на национално равнище е силно намалено като следствие от мерките за 
икономии, финансовата подкрепа от ЕС следва да бъде насочена към приложно 
изследване и близки до пазара решения.

Изменение 601
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработването на инструменти за 
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ускоряване на 
научноизследователската дейност 
като „патентни пулове“, които 
дават възможност правата на 
индустриална собственост да бъдат 
обединени, като по този начин се 
позволява на титулярите на права да 
бъдат адекватно компенсирани, с 
награди за иновации като начин за 
насърчаване на отварянето на 
научните изследвания, и в ролята на 
катализатор за усилията на 
публичния и частния сектор.

Or. fr

Изменение 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и профилактиката. 
Това ще позволи разработването на 
всеобхватни показатели за състоянието 
на здравето и благосъстоянието в 
рамките на Съюза. Ще бъдат проучени 
екологични, поведенчески
(включително начин на живот), 
социално-икономически и генетични 
фактори в най-широкия смисъл.
Подходите ще включват дългосрочни 
проучвания по кохорти и свързването на 
техните данни с данните, получени от 
биологичните научни изследвания и 
чрез други методи.

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването, благосъстоянието и 
профилактиката. Това ще позволи 
разработването на всеобхватни 
показатели за състоянието на здравето и 
благосъстоянието в рамките на Съюза.
Ще бъдат проучени екологични, 
поведенчески (включително начин на 
живот), биологични, социално-
икономически и генетични фактори в 
най-широкия смисъл. Подходите ще 
включват дългосрочни проучвания по 
кохорти, био-банки и свързването на 
техните данни с данните, получени от 
биологичните научни изследвания и 
чрез други методи.

Or. en
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Изменение 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и профилактиката. 
Това ще позволи разработването на 
всеобхватни показатели за състоянието 
на здравето и благосъстоянието в 
рамките на Съюза. Ще бъдат проучени 
екологични, поведенчески
(включително начин на живот), 
социално-икономически и генетични
фактори в най-широкия смисъл.
Подходите ще включват дългосрочни 
проучвания по кохорти и свързването на 
техните данни с данните, получени от 
биологичните научни изследвания и 
чрез други методи.

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и профилактиката. 
Това ще позволи разработването на 
всеобхватни показатели за състоянието 
на здравето и благосъстоянието в 
рамките на Съюза. Ще бъдат проучени 
екологични, професионални,
поведенчески (включително начин на 
живот), социално-икономически (със 
специално внимание върху 
бедността), генетични и патогенни
фактори в най-широкия смисъл.
Подходите ще включват дългосрочни 
проучвания по кохорти и свързването на 
техните данни с данните, получени от 
биологичните научни изследвания и 
чрез други методи.

Or. en

Изменение 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на
насочени към човека интегрирани 
молекулярно-биологични, 
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подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни.
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори.
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда
и за изясняване на механизмите в 
основата на заболяванията и 
токсичността за човека, включително 
проучвания на начините на действие на 
химикали, комбинирано излагане на 
замърсяване и други стресови фактори, 
свързани с околната среда и климата, 
интегрирани токсикологични 
изпитвания, както и на алтернативи на 
тестовете с животни. Необходими са 
новаторски подходи за оценка на 
излагането, използващи ново поколение
насочени към човека биомаркери, 
основани на биологичните науки и 
епигенетиката, човешкия 
биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори.
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

Or. fr

Обосновка

Подобренията на токсикологичните изследвания налагат насочени към човека 
подходи.

Изменение 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
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за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни.
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори.
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни.
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори
и проектиране на среда, която да 
подпомага възстановяването и 
рехабилитацията. Ще се подкрепя 
подобряването на връзките с данни за 
околната среда посредством съвременни 
информационни системи.

Or. en

Изменение 606
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
подходи за изследване на отношенията 

По-специално, по-доброто познаване на 
околната среда като определящ фактор 
за здравето ще наложи използването на 
интегрирани и важни за човека
молекулярно-биологични, 
епидемиологични и токсикологични 
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между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни.
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение биомаркери, основани на 
биологичните науки и епигенетиката, 
човешкия биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори.
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

подходи за изследване на отношенията 
между здравето и обкръжаващата среда, 
включително проучвания на начините 
на действие на химикали, комбинирано 
излагане на замърсяване и други 
стресови фактори, свързани с околната 
среда и климата, интегрирани 
токсикологични изпитвания, както и на 
алтернативи на тестовете с животни.
Необходими са новаторски подходи за 
оценка на излагането, използващи ново 
поколение важни за човека
биомаркери, основани на биологичните 
науки и епигенетиката, човешкия 
биомониторинг, оценки на 
индивидуалното излагане и моделиране 
за разбиране на комбинирани, 
кумулативни и нововъзникващи форми 
на излагане, включващи социално-
икономически и поведенчески фактори.
Ще се подкрепя подобряването на 
връзките с данни за околната среда 
посредством съвременни 
информационни системи.

Or. en

Обосновка

Целта за извършване на токсикологичните изследвания с акцент върху 
алтернативите за заместване на опитите с животни изисква прилагането на важни 
за човека подходи, които по-добре от животински тестове предвиждат пътищата 
на болестта и токсичността при човека.

Изменение 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По този начин могат да бъдат оценени 
съществуващите и планираните 
политики и програми и да бъде 
предоставена политическа подкрепа. По 

По този начин могат да бъдат оценени 
съществуващите и планираните 
политики и програми и да бъде 
предоставена политическа подкрепа. По 
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същия начин могат да бъдат 
разработени промени в поведението, 
профилактични и образователни 
програми, включително такива, 
отнасящи се до здравната грамотност в 
областта на храненето, ваксинирането и 
други първични грижи.

същия начин могат да бъдат 
разработени промени в поведението, 
профилактични и образователни 
програми, включително такива, 
отнасящи се до здравната грамотност в 
областта на храненето, ваксинирането и 
други първични грижи. Подходите на 
„здравеопазването във всички 
политики“ (като тези, които се 
занимават с околната среда и 
работното място) също могат да 
бъдат развити с цел да бъдат сведени 
до минимум рисковите фактори.

Or. en

Изменение 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработването на програми за скрининг 
зависи от идентифицирането на ранен 
етап на биомаркери за риск и зараждане 
на болест, а тяхното внедряване зависи 
от изпитването и валидирането на 
методи и програми за проверка.
Откриването на лица и групи от 
населението, изложени на риск от 
заболяване, ще позволи разработването 
на персонализирани, наслоени и 
колективни стратегии за ефикасна и 
ефективна профилактика.

Разработването на програми за скрининг 
зависи от идентифицирането на ранен 
етап на биомаркери за риск и зараждане 
на болест, а тяхното внедряване зависи 
от изпитването и валидирането на 
методи и програми за проверка.
Откриването на лица и групи от 
населението, изложени на риск от 
заболяване, ще позволи разработването 
на персонализирани, наслоени и 
колективни стратегии за ефикасна и 
ефективна профилактика. Във връзка с 
това ще се дава приоритет на такива 
програми за скрининг, при които на 
засегнатия пациент се предлага 
превенция или терапия, или 
съществува вероятност за 
разработването на такива.

Or. de
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Изменение 609
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства.

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства. За да се 
изправи срещу тези глобални 
предизвикателства, ЕС, в 
партньорство със съответните 
държави, ще приложи мерки, 
насочени към постигането на 
конкретни резултати в политиката в 
областта на здравеопазването, към 
подобряване на здравните услуги и 
подкрепа на собствения им 
научноизследователски капацитет.

Or. fr

Изменение 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства.

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства. За да се 
изправи срещу тези глобални 
предизвикателства, ЕС, в 
партньорство със съответните 
държави, ще приложи мерки, 
насочени към постигането на 
конкретни резултати в политиката в
областта на здравеопазването, към 
подобряване на здравните услуги и 
подкрепа на собствения им 
научноизследователски капацитет.

Or. fr

Обосновка

Посочените тук предизвикателства имат глобален характер. Следва да се направи 
позоваване на общата политика на ЕС по този въпрос, както е посочено в 
съобщението на Комисията от 31 март 2010 г.: „Ролята на ЕС в световното 
здравеопазване“ (COM(2010)0128 окончателен), одобрено от Съвета на 10 май 2010 г.
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Изменение 611
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства.

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства. За да се 
изправи срещу тези глобални 
предизвикателства, ЕС, в 
партньорство със съответните 
държави, ще приложи мерки, 
насочени към постигането на 
конкретни резултати в политиката в 
областта на здравеопазването, към 
подобряване на здравните услуги и 
подкрепа на собствения им 
научноизследователски капацитет.

Or. fr

Обосновка

Посочените тук предизвикателства имат глобален характер. Следва да се направи 
позоваване на общата политика на ЕС по този въпрос, както е посочено в 
съобщението на Комисията от 31 март 2010 г.: „Ролята на ЕС в световното 
здравеопазване“ (COM(2010)0128 окончателен), одобрено от Съвета на 10 май 2010 г.
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Изменение 612
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са 
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства.

Човешката раса е заплашена от нови и 
нововъзникващи инфекции
(включително такива в резултат на 
изменението на климата), от 
лекарствената резистентност на 
съществуващите патогени и от другите 
преки и непреки последици от 
изменението на климата. Необходими са
прогнозни математически теории и
подобрени методи за надзор, мрежи за 
ранно предупреждение, кампании за 
организиране на здравното обслужване 
и подготвеност при кризи, за 
моделиране на епидемии, за ефективно 
реагиране на пандемии, за реагиране на 
неинфекциозни заболявания, 
произтичащи от изменението на 
климата, както и усилия за поддържане 
и повишаване на способността за борба 
с инфекциозните заболявания, 
резистентни към лекарства.

Or. en

Изменение 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
механизмите на здравето и болестите 
при всички възрастови групи, така че да 
могат да бъдат разработени нови и по-

Необходимо е по-добро разбиране на 
механизмите на здравето и болестите 
при всички възрастови групи, така че да 
могат да бъдат разработени нови и по-
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добри мерки за профилактика, 
диагностициране и лечение.
Интердисциплинарните научни 
изследвания относно патофизиологията 
на болестите са от съществено значение 
за подобряване на разбирането на 
всички аспекти на болестните процеси, 
включително прекласифициране на 
състоянията на здраве и болест въз 
основа на данни от молекулярната 
биология, както и за валидиране и 
използване на резултатите от научните 
изследвания в клинични приложения.

добри мерки за профилактика, 
диагностициране и лечение.
Фундаменталните висококачествени 
изследвания и интердисциплинарните 
научни изследвания относно 
патофизиологията на болестите са от 
съществено значение за подобряване на 
разбирането на всички аспекти на 
болестните процеси, включително 
прекласифициране на състоянията на 
здраве и болест въз основа на данни от 
молекулярната биология, както и за 
валидиране и използване на резултатите 
от научните изследвания в клинични 
приложения.

Or. en

Изменение 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5. Разработване на по-добри
профилактични ваксини

1.5. Разработване на нови и по-добри 
профилактични ваксини

Or. en

Изменение 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5. Разработване на по-добри 
профилактични ваксини

1.5. Разработване на по-добри 
профилактични ваксини и лекарства

Or. en
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Изменение 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 
алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите, 
както и предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 
алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите,
по-предсказуемите, ефективни 
предклинични оценки на 
безопасността (като съгласувани 
подходи, съчетани с други, 
неживотински или ограничителни 
подходи), както и предприемането на 
клинични изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Or. fr

Обосновка

Разработването на ваксини вече е в процес на промяна на парадигмата, с 
използването на по-предсказуеми, ефективни подходи, без да се прибягва към 
животни.

Изменение 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 

Необходими са по-ефективни
лекарства и профилактични ваксини
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алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите, 
както и предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

(или алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите, 
както и предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Or. en

Изменение 618
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 
алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите, 
както и предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 
алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите,
по-предсказуемите и ефективни 
предклинични оценки на 
безопасността (като например 
подход на последователност, съчетан 
с други неживотински или 
ограничителни подходи), както и 
предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Or. en

Обосновка

В разработването на ваксини вече протича процес на промяна на парадигмата към 
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по-предсказуеми и ефективни подходи, без да се използват животни.

Изменение 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение. Във връзка с 
това ще се дава приоритет на такива 
методи за диагностика, при които на 
засегнатите пациенти се предлагат 
или вероятно ще се предлагат в 
близко бъдеще мерки за превенция или 
терапия.

Or. de

Изменение 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
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болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел
значително подобряване на 
резултатите в борбата с болестите 
посредством по-ранни и точни 
диагнози и по-персонализирано 
лечение.

болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии, за да бъдат 
адаптирани към различни екологични 
и социално-икономически условия, с 
цел гарантиране на по-ранни и точни 
диагнози и по-персонализирано 
лечение.

Or. fr

Обосновка

Надеждните инструменти за диагностика и достъпност са от съществено значение 
за наблюдението и ефективното лечение на инфекциозни заболявания в развиващите 
се страни.

Изменение 621
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел
значително подобряване на 
резултатите в борбата с болестите 
посредством по-ранни и точни 
диагнози и по-персонализирано 
лечение.

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии, за да бъдат 
адаптирани към различни екологични 
и социално-икономически условия, с 
цел гарантиране на по-ранни и точни 
диагнози и по-персонализирано 
лечение.

Or. fr

Обосновка

Надеждните инструменти за диагностика и достъпност са от съществено значение 
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за наблюдението и ефективното лечение на инфекциозни заболявания в развиващите 
се страни.

Изменение 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение. Ще бъдат 
определени мутациите, които 
причиняват генетични заболявания, и 
ще бъде значително увеличена 
достъпността на диагностичните 
тестове.

Or. en

Обосновка

Тези дейности са необходими, за да бъдат съгласувани с и да участват в целите на 
Международния консорциум за изследване на редките болести (IRDiRC).

Amendment 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по- За разработването на нови и по-
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ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

ефективни методи за ин витро и 
образна диагностика е необходимо по-
добро разбиране на механизмите на 
здравето, болестите и болестните 
процеси при всички възрастови групи.
Ще бъдат разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

Or. en

Обосновка

Съгласно това предложение ще бъдат подкрепени доказани диагностични 
инструменти, които вече се прилагат и представляват сериозна сфера за научни 
изследвания, като се развиват по начин, който води до намаляване на периода между 
появата на симптомите и поставянето на диагнозата.

Изменение 624
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел
значително подобряване на 
резултатите в борбата с болестите 
посредством по-ранни и точни 
диагнози и по-персонализирано 
лечение.

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии, за да бъдат 
адаптирани към различни екологични 
и социално-икономически условия, с 
цел гарантиране на по-ранни и точни 
диагнози и по-персонализирано 
лечение.

Or. fr
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Изменение 625
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-добро и 
достъпно лечение.

Or. en

Изменение 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.8. Лечение на болестите 1.8. Разработване на адаптирани 
лечения и лечение на болестите

Or. en

Изменение 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия, по-специално 
терапия със стволови клетки от 
възрастни хора, терапии с кръвни 
стволови клетки от пъпна връв и 
индуцирани плурипотентни стволови 
клетки; да се увеличи успеваемостта 
при разработване на лекарства и 
ваксини (включително алтернативни 
методи за заместване на класическите 
изпитвания за безопасност и 
ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания. Съществува 
необходимост да се разработват 
концепции за регенеративна 
медицина, по-специално въз основа на 
стволови клетки от възрастни хора, 
кръвни стволови клетки от пъпна 
връв и индуцирани плурипотентни 
стволови клетки.
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Изменение 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства,
биотерапия, ваксини и други 
терапевтични подходи, включително 
трансплантации, генна и клетъчна 
терапия, в това число 
интердисциплинарни подходи (напр. 
биоматематика, биоинформатика и 
ядрена медицина); да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
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увреждания.

Or. fr

Обосновка

Биотерапиите обхващат технологичния напредък в биомедицинските изследвания, 
които имат за цел да разработят нови лечения, различаващи се от традиционното 
лечение. Интердисциплинарността не е достатъчно подчертана. Въпреки това често 
се изискват едновременни изследвания в дисциплини като математика, информатика, 
етика и физика с оглед даването на отговор на общи и комплексни цели, като 
например здравеопазването.

Изменение 629
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства,
биотерапия, ваксини и други 
терапевтични подходи, включително 
трансплантации, генна и клетъчна 
терапия, в това число 
интердисциплинарни подходи (напр. 
биоматематика, биоинформатика и 
ядрена медицина); да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
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възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

Or. fr

Изменение 630
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително алотрансплантация, 
генна и клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите животински изпитвания 
за безопасност и ефикасност, респ. 
разработването на по-предсказуеми, 
важни за човека методи); да се 
разработят подходи на регенеративната 
медицина, включително подходи, 
основани на стволови клетки; да се 
разработят усъвършенствани 
медицински и спомагателни устройства 
и системи; да се запази и подобри 
способността ни за борба със заразни, 
редки, основни и хронични болести и за 
предприемане на медицински 
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антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

интервенции, които зависят от 
наличието на ефективни антимикробни 
лекарства; и да се разработят цялостни 
подходи за лечение на коморбидността 
при всички възрастови групи и 
избягване на едновременната употреба 
на няколко вида лекарства
(полифармация). Тези подобрения ще 
подпомогнат разработването на нови, 
по-ефикасни, ефективни и устойчиви 
средства за лечение на болести и за 
преодоляване на увреждания.

Or. en

Изменение 631
Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на
всички видове стволови клетки; да се 
разработят усъвършенствани 
медицински и спомагателни устройства 
и системи; да се запази и подобри 
способността ни за борба със заразни, 
редки, основни и хронични болести и за 
предприемане на медицински 
интервенции, които зависят от 
наличието на ефективни антимикробни 
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разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

лекарства; и да се разработят цялостни 
подходи за лечение на коморбидността 
при всички възрастови групи и 
избягване на едновременната употреба 
на няколко вида лекарства
(полифармация). Тези подобрения ще 
подпомогнат разработването на нови, 
по-ефикасни, ефективни и устойчиви 
средства за лечение на болести и за 
преодоляване на увреждания.

Or. en

Изменение 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
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възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни и 
адаптирани, ефективни и устойчиви 
средства за лечение на болести и за 
преодоляване на увреждания.

Or. en

Изменение 633
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
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вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 
лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

вида лекарства (полифармация) при 
надлежно отчитане на 
нетрадиционната и алтернативната 
медицина. Тези подобрения ще 
подпомогнат разработването на нови, 
по-ефикасни, ефективни и устойчиви 
средства за лечение на болести и за 
преодоляване на увреждания.

Or. en

Изменение 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания дават 
възможност за подобряване на 
модерните терапии и клетъчните 
терапии. Това е съсредоточено върху 
лечението на хронични заболявания.

Or. en

Изменение 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.9. Пренасяне на знания в клиничната 
практика и новаторски дейности с 
променлив мащаб

1.9. Пренасяне на знания в клиничната 
практика и новаторски дейности с 
променлив мащаб, включително 
психосоциални аспекти

Or. en
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Изменение 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и 
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия 
начин на живот, в практиката.

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от редки болести, няколко 
различни заболявания едновременно, 
определяне на сравнителната 
ефективност на интервенции и решения, 
както и подобряване на използването на 
бази данни и електронните здравни 
досиета като източници на данни за 
опити и предаване на знания.
Специално внимание следва да бъде 
отделено за предклинично и/или 
клинично разработване на вещества с 
ясен потенциал за решаване на до 
голяма степен неудовлетворени 
медицински потребности, като 
определени лекарства „сираци“. По 
подобен начин ще бъде оказана 
подкрепа за пренасяне на резултати от 
изследвания относно други видове 
интервенции, като например тези, 
свързани с независимия начин на живот, 
в практиката.

Or. en

Обосновка

Тези дейности са необходими, за да бъдат съгласувани с и да участват в целите на 
Международния консорциум за изследване на редките болести (IRDiRC).
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Изменение 637
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и 
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия
начин на живот, в практиката.

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и 
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия 
начин на живот, в практиката.
Етичните принципи, и по-специално 
Декларацията от Хелзинки, изискват 
данните от всички изследователски 
дейности, проведени върху хора, да се 
оповестяват публично.

Or. fr

Изменение 638
Marisa Matias
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и 
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия 
начин на живот, в практиката.

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от редки болести, няколко 
различни заболявания едновременно, 
определяне на сравнителната 
ефективност на интервенции и решения, 
както и подобряване на използването на 
бази данни и електронните здравни 
досиета като източници на данни за 
опити и предаване на знания. По
подобен начин ще бъде оказана 
подкрепа за пренасяне на резултати от 
изследвания относно други видове 
интервенции, като например тези, 
свързани с независимия начин на живот, 
в практиката. Специално внимание 
следва да бъде отделено за 
предклинично и/или клинично 
разработване на вещества с ясен 
потенциал за решаване на до голяма 
степен неудовлетворени медицински 
потребности, като определени 
лекарства „сираци“.

Or. en

Изменение 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и 
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия 
начин на живот, в практиката.

Клиничните изпитвания са средствата за 
пренасяне на биомедицински познания в 
клиничната практика и ще бъдат 
подкрепени. Подкрепа ще получи и 
усъвършенстването на съответната 
практика. Примерите включват 
разработване на по-добри методики, 
така че тези изпитвания да се 
съсредоточат върху съответните групи 
от населението, включително тези, 
които страдат (или вече са подложени 
на лечение) от няколко различни 
заболявания едновременно, определяне 
на сравнителната ефективност на 
интервенции и решения, както и 
подобряване на използването на бази 
данни и електронните здравни досиета 
като източници на данни за опити и 
предаване на знания. По подобен начин 
ще бъде оказана подкрепа за пренасяне 
на резултати от изследвания относно 
други видове интервенции, като 
например тези, свързани с независимия 
начин на живот, в практиката. Особено 
значение ще бъде отдадено на 
клиничните проучвания в областта 
на редките болести, заболяванията 
при децата, включително случаите на 
преждевременно раждане.

Or. de

Изменение 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.10 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.10. Подобряване на използването на 1.10. Подобряване на събирането и
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здравни данни използването на здравни данни и 
стандартизирани техники за анализ 
на данни

Or. en

Изменение 641
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени интеграцията на 
инфраструктури и информационни 
структури и източници (включително 
резултати от кохортни изследвания, 
протоколи, сбирки данни, показатели и 
др.), както и стандартизацията, 
оперативната съвместимост, 
съхранението, споделянето и достъпа до 
данни, за да се даде възможност тези 
данни да бъдат използвани правилно.
Внимание следва да се отдели на 
обработката на данни, управлението на 
знанията, моделирането и 
визуализацията.

Ще бъдат подкрепени интеграцията на 
инфраструктури и информационни 
структури и източници (включително 
резултати от кохортни изследвания, 
протоколи, сбирки данни, показатели и 
др.), както и стандартизацията, 
оперативната съвместимост, 
съхранението, споделянето и достъпа до 
данни, за да се даде възможност тези 
данни да бъдат използвани правилно.
Внимание следва да се отдели на 
обработката на данни, управлението на 
знанията, моделирането и 
визуализацията, както и на 
механизмите, гарантиращи 
дългосрочната устойчивост на тези 
инфраструктури, за да се използват 
ресурсите по най-оптималния начин.

Or. en

Изменение 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи Необходимо е да се подкрепи 
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разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 
и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 
като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния 
живот. Подкрепа е необходима също за 
усъвършенстваните методики за оценка 
на риска, подходите за провеждане на 
изпитвания и свързаните с околната 
среда и здравето стратегии. Налице е 
също необходимост да се подкрепи 
разработването на методи, подпомагащи 
оценката на етичните аспекти на 
горепосочените области.

разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 
и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 
като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост, телемедицина и 
електронно здравеопазване, 
включително аспекти на 
неприкосновеността на личния живот.
Подкрепа е необходима също за 
усъвършенстваните методики за оценка 
на риска, подходите за провеждане на 
изпитвания и свързаните с околната 
среда и здравето стратегии. Налице е 
също необходимост да се подкрепи 
разработването на методи, подпомагащи 
оценката на етичните аспекти на 
горепосочените области.

Or. sl

Изменение 643
Petru Constantin Luhan

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на научни инструменти, 
методи и статистики, оценки на 
въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот за бърза и точна прогнозна 
оценка на безопасността, ефикасността, 
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и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 
като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния 
живот. Подкрепа е необходима също за 
усъвършенстваните методики за оценка 
на риска, подходите за провеждане на 
изпитвания и свързаните с околната 
среда и здравето стратегии. Налице е 
също необходимост да се подкрепи 
разработването на методи, подпомагащи 
оценката на етичните аспекти на 
горепосочените области.

защитата на правата на човека и 
качеството на здравните технологии, 
включително нови вещества, 
биологични, модерни терапии и 
медицински изделия. Това важи особено 
за новите развития в области, като 
например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния 
живот. Подкрепа е необходима също за 
усъвършенстваните методики за оценка 
на риска, подходите за провеждане на 
изпитвания и свързаните с околната 
среда и здравето стратегии. Налице е 
също необходимост да се подкрепи 
разработването на методи, подпомагащи 
оценката на етичните аспекти на 
горепосочените области.

Or. en

Изменение 644
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на научни инструменти, 
методи и статистики за бърза и точна 
прогнозна оценка на безопасността, 
ефикасността и качеството на здравните 
технологии, включително нови 
вещества, биологични, модерни терапии 
и медицински изделия. Това важи 
особено за новите развития в области, 

Необходимо е да се подкрепи 
разработването, интеграцията и 
използването на нови, по-важни за 
човека научни инструменти, методи и 
статистики за бърза и точна прогнозна 
оценка на безопасността, ефикасността 
и качеството на здравните технологии, 
включително нови вещества, 
биологични, модерни терапии и 
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като например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии, 
органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния 
живот. Подкрепа е необходима също за
усъвършенстваните методики за 
оценка на риска, подходите за 
провеждане на изпитвания и свързаните 
с околната среда и здравето стратегии.
Налице е също необходимост да се 
подкрепи разработването на методи, 
подпомагащи оценката на етичните 
аспекти на горепосочените области.

медицински изделия. Това важи особено 
за новите развития в области, като 
например свързаните с ваксини, 
клетъчни/тъканни и генни терапии,
човешки органи и трансплантации, 
специализирани производства, био-
банки, нови медицински уреди, 
диагностични/лечебни процедури, 
генетични изследвания, оперативна 
съвместимост и електронно 
здравеопазване, включително аспекти 
на неприкосновеността на личния 
живот. Подкрепа е необходима също за
съвременните методики за оценка на
опасността и риска, подходите за 
провеждане на изпитвания и свързаните 
с околната среда и здравето стратегии.
Налице е също необходимост да се 
подкрепи разработването на методи, 
подпомагащи оценката на етичните 
аспекти на горепосочените области.

Or. en

Обосновка

Здравните технологии следва да се възползват от постигнатия през 21-ви век 
напредък в областта на човешките биологични науки и изчислителното моделиране, 
за да бъдат актуални за нуждите на хуманната медицина и безопасността.

Изменение 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.12. Активно остаряване, независимо и 
подпомогнато ежедневие

1.12. Здравословно и активно 
остаряване, независимо и подпомогнато 
ежедневие

Or. en
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Изменение 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да подобряват и управляват 
своето здраве през целия си живот, ще 
доведе до намаление на разходите за 
системите на здравеопазване, като даде 
възможност за управление на хронични 
заболявания извън институции и 
подобряване на здравните резултати.
Това изисква изследвания в областта на 
поведенческите и социалните модели, 
социалните нагласи и стремежи по 
отношение на персонализираните 
здравни технологии, мобилни и/или 
преносими инструменти, нови 
диагностики и персонализирани услуги, 
които съдействат за здравословен начин 
на живот, благосъстояние, 
самостоятелни грижи, подобрено 
взаимодействие между граждани и 
здравни специалисти, персонализирани 
програми за справяне с болест и 
инвалидност, както и подпомагане на 
инфраструктурите за знания.

Създаването на условия, позволяващи 
на хората да подобряват и управляват 
своето здраве през целия си живот, ще 
доведе до намаление на разходите за 
системите на здравеопазване, като даде 
възможност за управление на хронични 
заболявания извън институции и 
подобряване на здравните резултати.
Това изисква изследвания в областта на 
поведенческите и социалните модели, 
социалните нагласи и стремежи по 
отношение на персонализираните 
здравни технологии, мобилни и/или 
преносими инструменти, нови 
диагностики и персонализирани услуги, 
които съдействат за здравословен начин 
на живот, благосъстояние, 
самостоятелни грижи, подобрено 
взаимодействие между граждани и 
здравни специалисти, персонализирани 
програми за справяне с болест и 
инвалидност за повишаване на 
личната и социалната автономия на 
пациентите, както и подпомагане на 
инфраструктурите за знания.

Or. es

Изменение 647
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.13 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.13a) Насърчаване на поемането на 
отговорност за собственото здраве
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Все по-уседналите навици и начин на 
живот на хората (в училище, на 
работа и в ежедневния живот) 
налагат обмисляне и специфични 
действия относно мястото на 
физическа дейност, двигателните 
умения и упражнения и въпроси, 
свързани с профилактиката и 
лечението на състояния, независимо 
дали от физиологичен характер 
(намалена функционална автономия, 
затлъстяване, хронични физически 
заболявания) или от психологически 
характер (стрес, симптоми на 
депресия).

Or. fr

Изменение 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи 
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи 
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 
дългосрочни грижи.
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дългосрочни грижи. Интердисциплинарните изследвания 
в социалните науки са също така 
необходими с цел предоставяне на 
най-подходящите решения за 
удовлетворяване на потребностите 
на пациентите в ежедневния им 
живот и допринасяне за тяхното 
оправомощаване, особено на 
пациенти, живеещи с хронични 
заболявания, като например 
пациенти с редки заболявания.

Or. en

Изменение 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи 
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 
дългосрочни грижи.

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи 
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията на системите за 
обществено здравеопазване и 
предоставянето на дългосрочни грижи.

Or. es
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Изменение 650
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи 
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 
дългосрочни грижи.

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
институциите зависи също от
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни грижи, 
включващи доставчиците на 
допълващата и алтернативната 
медицина и социални или неформални 
грижи. Ще бъдат подкрепени научни 
изследвания и новаторски приложения, 
подпомагащи вземането на решения на 
базата на разпределена информация, и 
за предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 
дългосрочни грижи.

Or. en

Изменение 651
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 

Подкрепата за управлението на 
хронични заболявания извън 
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институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между доставчиците на здравни и 
социални или неформални грижи. Ще 
бъдат подкрепени научни изследвания и 
новаторски приложения, подпомагащи 
вземането на решения на базата на 
разпределена информация, и за 
предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 
дългосрочни грижи.

институциите зависи също от 
подобряването на сътрудничеството 
между пациентите и доставчиците на 
здравни и социални или неформални 
грижи. Ще бъдат подкрепени научни 
изследвания и новаторски приложения, 
подпомагащи вземането на решения на 
базата на разпределена информация, и 
за предоставяне на научни данни за 
широкомащабно разгръщане и пазарна 
експлоатация на нови решения, 
включително оперативно съвместими 
дистанционни здравни услуги и услуги 
за дистанционни грижи. Ще бъдат 
подкрепени също научни изследвания и 
иновации за подобряване на 
организацията и предоставянето на 
дългосрочни грижи.

Or. en

Изменение 652
Niki Tzavela

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
разработването на методи за оценка на 
здравните технологии и на икономика 
на здравеопазването, както и събирането 
на доказателства и разпространението 
на най-добрите практики и новаторски 
подходи и технологии в сектора на 
здравното обслужване, включително 
приложения на ИКТ и за електронно 
здравеопазване. Ще бъдат подкрепени 
сравнителни анализи на реформите на 
здравните системи в Европа и в трети 
държави и оценки на техните 
средносрочни или дългосрочни 
икономически и социални въздействия. 
Анализи относно броя и уменията на 
специалистите, необходими в бъдеще в 

(не се отнася до българския текст)
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сектора на здравните грижи във връзка с 
новите модели на грижите, също ще 
бъдат подкрепени. Ще бъдат 
подкрепени и изследвания на 
развитието на различните форми на 
неравенство в здравеопазването, на 
взаимодействието им с други 
икономически и социални форми на 
неравенство и на ефективността на 
политиките, насочени към намаляване 
на неравенството в Европа и извън нея. 
Освен всичко друго, съществува 
необходимост да бъде подкрепена 
оценката на решения относно 
безопасността на пациентите и системи 
за осигуряване на качеството, 
включително ролята на пациентите в 
областта на безопасността и качеството 
на грижите.

Or. en

Обосновка

Езикова поправка

Изменение 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.15 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.15а. Науки за живота в полза на 
медицината:
Следва да се отдаде приоритет на 
научноизследователски усилия, които 
една държава членка не може да 
предприеме самостоятелно или не 
може да предприеме толкова 
ефективно колкото Съюза и които 
ще носят преки ползи за пациентите 
в обозримо бъдеще.
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Or. de

Изменение 654
Bernd Lange

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.15 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.15а. Въздействие на образованието 
по изкуства върху благосъстоянието, 
здравето и социалното поведение 
Едно от главните предизвикателства 
на днешното време е вдъхването на 
повече жизнерадост сред гражданите 
на Съюза, особено сред децата, 
посредством художествени дейности 
като музика, изобразително изкуство, 
литература и др., както и 
укрепването на тяхното здраве, 
благосъстояние и социално поведение.

Or. de

Обосновка

Положителното въздействие на образованието по изкуства върху благосъстоянието, 
здравето и социалното поведение не следва да се подценява. В тази област 
съществува силен потенциал за научни изследвания, като той следва да се признае и 
използва.

Изменение 655
Adam Gierek

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до 
широкомащабни демонстрационни 

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до 
широкомащабни демонстрационни 
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дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.
Извършването на подходящ,
координиран и стратегически анализ 
на целите на политиката в областта 
на здравеопазването е жизненоважно 
за преодоляването на 
предизвикателствата пред 
застаряващите общества на ЕС. 
Подобна координация може да 
разреши проблемите, предизвикани 
от фрагментацията и липсата на 
съгласуваност между политиките на 
държавите членки и да засили 
използването на научния, личностния 
и инфраструктурния потенциал в 
рамките на цялата биомедицинска 
изследователска общност, както и 
сред лицата, използващи крайните й 
продукти в медицински лечения. С цел 
постигане на успех на новаторските 
научни изследвания в областта на 
здравето е жизненоважно цялото 
медицинско оборудване да е включено 
в дългосрочен ангажимент за 
непрекъснато подобряване на 
научните изследвания и обучението 
на творчески групи млади учени 
посредством проекти в рамките на 
програмата за действия „Мария 
Кюри“. Тази съсредоточена върху 
развитието стратегия следва да 
подкрепя научноизследователските 
процеси, водещи до по-здрава и по-
ефективна Европа посредством 
участието на европейското общество 
в биомедицинските научни 
изследвания и посредством новите 
възможности и предизвикателства, 
които ще бъдат представени от 
новаторските крайни продукти на 
биомедицинските научни изследвания. 
Стратегическите действия по 
програмата „Хоризонт 2020“ могат 
да гарантират, че специалистите 
допринасят за бъдещите политики в 
областта на здравеопазването от 
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самото им начало, ускоряват 
внедряването на иновации и 
повишават конкурентоспособността 
на използваните медицински 
процедури; те могат също така да 
подпомогнат трансграничното 
сътрудничество между по-голям брой 
учени и специалисти в различни 
области на медицината с оглед 
създаването на реални икономии за 
националните системи на 
здравеопазване посредством научните 
постижения. Следва да бъдат 
извършени промени в обучението на 
лекари-специалисти, които да 
ограничават монопола, който 
понастоящем се държи от 
професионалните сдружения на 
лекарите в държавите членки, въз 
основа на единна система за целия ЕС 
и те следва да бъдат осъществени по 
начин, който да гарантира, че 
обучението и научните изследвания в 
областта на здравните грижи в 
Европа се базират на възможно най-
добрите процедури, използвани в 
заведенията за медицински 
изследвания, които отговарят на 
единни критерии за обучение. 
Консултативен съвет на високо 
равнище в ЕС по въпросите на 
здравето следва да проведе 
стратегическата научна координация 
на научните изследвания в областта 
на здравеопазването по време на 
провеждането на програмата 
„Хоризонт 2020“ и да подкрепи 
хоризонталните медицински 
изследвания, които се провеждат 
едновременно в различни 
изследователски центрове в 
държавите членки. Целта на такава 
стратегическа координация би била 
да допринесе за установяването на 
жизненоважни медицински 
изследвания и за включването на 
бъдещи програми в рамките на 
местните центрове за върхови 
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постижения, които се управляват 
съгласно най-високите стандарти за 
върхови постижения, което следва да 
гарантира научния принос на 
специалисти от различни области на 
медицината в тази конкурентна 
област на политиката от самото й 
начало и да гарантира разходната 
ефективност на националните 
системи за здравеопазване. Освен 
това целта на стратегическото 
научно координиране ще бъде да 
насърчава други области на научните 
и технологичните изследвания да 
играят роля за новаторските 
стратегии, създавани от 
съвременните биомедицински 
изследвания. Чрез установяване на 
вътрешната стратегическа 
координация на „Хоризонт 2020“ за 
въпросите, свързани с научните 
изследвания в областта на здравето, 
основани на научни консултации на 
най-високо равнище, 
консултативният съвет на ЕС също 
така ще предоставя инструментите, 
необходими за интензивното 
насърчаване на взаимодействия и 
икономии от мащаба в областта на 
здравните грижи. Той ще има за цел 
постигане на доброволно сближаване 
между националните агенции за 
финансиране на политиката в 
областта на здравеопазването и 
Комисията по специфични цели, 
винаги когато е целесъобразно, както 
и постигане на стратегическо 
партньорство на равнище ЕС между 
промишлеността, националните 
агенции и Комисията; освен това ще 
се търси стратегическо сближаване 
на програмно равнище, с участието 
на регулаторните органи и 
националните здравни органи. Целта 
на подобен систематичен подход към 
научните изследвания на всички 
равнища следва да е гарантирането, 
че специализираните медицински 
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процедури са по-широко достъпни 
посредством разработването на по-
евтини методи.

Or. pl

Обосновка

Положителните взаимодействия в полза на здравеопазването зависят от 
компетентната координация на политиките на държавите членки, както и от 
сближаването на съответното обучение на специалисти в различни медицински 
професии и на учени в медицинската област.

Изменение 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до 
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до 
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света. Те следва 
също така да отчитат важните 
ползи в дългосрочен план от 
разработването на продукти за 
пациенти от държави с ниски доходи 
и съответно да адаптират 
финансирането си. Разработването 
на продукти посредством иновации 
може да се трансформира в 
конкретни резултати, които са 
осезаеми за обществото и намаляване 
на бедността с повече инвестиции в 
свързани с бедността заболявания и 
пренебрегвани заболявания.

Or. en
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Изменение 657
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от
изграждане на капацитет, трансфер 
на знания и технологии (включително 
политиката на здравеопазване), 
прилагане, мониторинг и оценка на
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Or. fr

Обосновка

Демонстрационните дейности в областта на здравето са възможни единствено в 
ясно определен политически, регулаторен и етичен контекст, който следва да 
съществува в Европа и останалата част от света.

Изменение 658
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от
изграждане на капацитет, трансфер 
на знания и технологии (включително 
политиката на здравеопазване), 
прилагане, мониторинг и оценка на
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.
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Or. fr

Изменение 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 1 – подточка 1.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от
изграждане на капацитет, трансфер 
на знания и технологии (включително 
политиката на здравеопазване), 
прилагане, мониторинг и оценка на
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Or. fr

Обосновка

Демонстрационните дейности в областта на здравето са възможни единствено в 
ясно определен политически, регулаторен и етичен контекст, който следва да 
съществува в Европа и останалата част от света.

Изменение 660
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 661
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 662
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – част 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение 1 – част 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Биоикономика: продоволствена 
сигурност, устойчиво земеделие и 
горско стопанство, мореплавателски и
морски изследвания и
биопромишленост
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Според европейската стратегия „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“, биоикономиката включва четири основни сектора, които следва да бъдат 
подкрепяни от голямото предизвикателство „Биоикономика“: земеделие и горско 
стопанство; рибарство и аквакултури; биопромишленост и храни. Ето защо 
заглавието следва да отразява определението, разработено от Европейската 
комисия.

Изменение 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – част 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Безопасност на храните, 
здравословни храни и продоволствена 
сигурност, устойчиво земеделие, 
изследвания в областта на морската
и планинската среда и биоикономика

Or. sl
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Изменение 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Устойчиво земеделие и горско 
стопанство

2.1. Устойчиво земеделие, 
включително животновъдство и 
горско стопанство

Or. en

Изменение 666
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни в 
дългосрочен план, ресурсно ефективни 
и устойчиви системи за земеделие и 
горско стопанство, които доставят 
достатъчни количества храна, фураж, 
биомаса и други суровини и 
предоставят и поддържат екосистемни 
услуги, като същевременно подпомагат 
развитието на селските общности. . 
Целта е създаването на системи за 
производство на храни, които вместо 
да влошават състоянието на 
природните ресурси, от които 
зависят, укрепват, подсилват и 
подхранват ресурсната база, което би 
позволило устойчиво създаване на 
богатства. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
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зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

посредством: увеличаване на 
производителността в дългосрочен план
и подобряване на ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство и намаляване на 
въздействието на тези системи върху 
биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на по-устойчивото
производство, като: подобряване на 
генетичния потенциал на 
растенията за по-добро адаптиране 
към биотични и абиотични стресови 
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газове (ПГ) в земеделието;
ограничаване преминаването на 
хранителни вещества от култивирани 
земи в сухоземната и водната околна 
среда; намаляване на зависимостта на 
Европа от внос на растителни протеини;
увеличаване на равнището на 
биологичното разнообразие в системите 
за първично производство.

фактори; увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; подобряване 
на ефективността на използването 
на хранителните вещества и водата;
намаляване на зависимостта на Европа 
от внос на растителни протеини;
увеличаване на равнището на 
биологичното разнообразие в системите 
за първично производство.

Or. en

Изменение 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието; 
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото, достъпно и 
питателно производство посредством: 
увеличаване на производителността и 
ресурсната ефективност на земеделието; 
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
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зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство с цел по-добро разбиране 
и изготвяне на отговори за начините 
на създаване, разпространение, 
пускане на пазара, консумиране и 
регулиране на производството на 
храни.

Or. en

Изменение 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни, ресурсно защитни
и устойчиви системи за земеделие и 
горско стопанство, които доставят 
достатъчни количества храна, фураж, 
биомаса и други суровини и 
предоставят екосистемни услуги, като 
същевременно съхраняват базата на 
природни ресурси, биологичното 
разнообразие и подпомагат развитието 
на селските общности. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят възможности за 
интегриране на агрономически и 
екологични цели в областта на 
устойчивото производство посредством:
увеличаване на производителността и 
ресурсната ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
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равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на
земеделските системи и ландшафта, 
рециклиране на хранителни и 
органични вещества и съхраняване на 
водните и почвените ресурси, като по 
този начин се подобрява 
капацитетът за адаптация на 
земеделските стопани по отношение 
на изменението на климата и 
несигурността.

Or. en

Изменение 670
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни, ресурсно защитни
и устойчиви системи за земеделие и 
горско стопанство, които доставят 
достатъчни количества храна, фураж, 
биомаса и други суровини и 
предоставят екосистемни услуги, като 
същевременно съхраняват базата на 
природни ресурси и подпомагат 
развитието на селските общности.
Научните изследвания и иновациите ще 
предоставят възможности за 
интегриране на агрономически и 
екологични цели в областта на 
устойчивото производство и 
хранителните системи посредством:
увеличаване на производителността и 
ресурсната ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
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растителни протеини; увеличаване на
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини и други 
материали; увеличаване на 
биологичното разнообразие в
земеделските системи и ландшафта, 
рециклиране на хранителни и 
органични вещества и съхраняване на 
водните и почвените ресурси, като по 
този начин се подобрява 
капацитетът за адаптация на 
земеделските стопани по отношение 
на изменението на климата и 
несигурността.

Or. en

Изменение 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието;
ограничаване преминаването на 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на по-устойчивото
производство, като: подобряване на 
генетичния потенциал на 
растенията за по-добро адаптиране 
към биотични и абиотични стресови 
фактори; увеличаване на 
производителността и ресурсната 
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хранителни вещества от култивирани 
земи в сухоземната и водната околна 
среда; намаляване на зависимостта на 
Европа от внос на растителни протеини;
увеличаване на равнището на 
биологичното разнообразие в системите 
за първично производство.

ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; подобряване 
на ефективността на използването 
на хранителните вещества и водата;
намаляване на зависимостта на Европа 
от внос на растителни протеини;
увеличаване на равнището на 
биологичното разнообразие в системите 
за първично производство.

Or. en

Обосновка

„Посредством“ се заменя с „като“ с цел по-малко ограничаване, повече позитивност 
и по-широк обхват.

Изменение 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности, гарантират здравето на 
потребителите и намаляват 
въздействието върху околната среда.
Научните изследвания и иновациите ще 
предоставят възможности за 
интегриране на агрономически и 
екологични цели в областта на 
устойчивото производство посредством:
увеличаване на производителността и 
ресурсната ефективност на земеделието;



AM\907980BG.doc 71/147 PE492.814v01-00

BG

преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

Or. es

Изменение 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни, ресурсно защитни
и устойчиви системи за земеделие и 
горско стопанство, които доставят 
достатъчни количества храна, фураж, 
биомаса и други суровини и 
предоставят екосистемни услуги, като 
същевременно съхраняват базата на 
природни ресурси, биологичното 
разнообразие и подпомагат развитието 
на селските общности. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят възможности за 
интегриране на агрономически и 
екологични цели в областта на 
устойчивото производство и 
хранителните системи посредством:
увеличаване на производителността и 
ресурсната ефективност на земеделието;
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
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равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
биологичното разнообразие в системите 
за първично производство.

Or. en

Изменение 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.1. Повишаване на ефективността на 
производството и справяне с 
изменението на климата, наред с 
гарантирането на финансова 
стабилност и устойчивост

2.1.1. Повишаване на ефективността на 
производството, качеството и
безопасността на храната, 
финансова стабилност и 
устойчивост, справяне с изменението 
на климата

Or. en

Изменение 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.1. Повишаване на ефективността на 
производството и справяне с 
изменението на климата, наред с 
гарантирането на финансова стабилност 
и устойчивост

2.1.1. Повишаване на ефективността на 
производството, качеството и
безопасността на храните и справяне 
с изменението на климата, наред с 
гарантирането на финансова стабилност 
и устойчивост

Or. en
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Обосновка

Качество и безопасност на храните, като здраве на растенията, сетивни и 
хранителни характеристики (витамини, микронутриенти).

Изменение 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите в тази насока ще повишат 
производителността, както и капацитета 
за приспособяване на растения, животни 
и производствени системи, за справяне с 
бързите промени на климата и околната 
среда, както и с нарастващия недостиг 
на природни ресурси. Произтичащите 
иновации ще помогнат да се постигне 
напредък в посока на икономика с ниско 
потребление на енергия, ниски емисии и 
ниска продукция на отпадъци по 
протежение на цялата верига на 
производство на храни и фуражи. В 
допълнение те ще допринесат за 
продоволствената сигурност, за 
създаването на нови възможности за 
ползване на биомасата и странични 
продукти от земеделието и горското 
стопанство в широка гама от 
приложения извън производството на 
храни.

Дейностите в тази насока ще повишат 
производителността, както и капацитета 
за приспособяване на растения, животни 
и производствени системи, за справяне с 
бързите промени на климата и околната 
среда, както и с нарастващия недостиг 
на природни ресурси. Произтичащите 
иновации ще помогнат да се постигне 
напредък в посока на икономика с ниско 
потребление на енергия, ниски емисии и 
ниска продукция на отпадъци по 
протежение на цялата верига на 
производство на храни и фуражи. В 
допълнение те ще допринесат за 
продоволствената сигурност и здравето 
на потребителите, за създаването на 
нови възможности за ползване на 
биомасата и странични продукти от 
земеделието и горското стопанство в 
широка гама от приложения извън 
производството на храни.

Or. es

Изменение 677
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите в тази насока ще повишат 
производителността, както и капацитета 
за приспособяване на растения, животни 
и производствени системи, за справяне с 
бързите промени на климата и околната 
среда, както и с нарастващия недостиг 
на природни ресурси. Произтичащите 
иновации ще помогнат да се постигне 
напредък в посока на икономика с ниско 
потребление на енергия, ниски емисии и 
ниска продукция на отпадъци по 
протежение на цялата верига на 
производство на храни и фуражи. В 
допълнение те ще допринесат за 
продоволствената сигурност, за 
създаването на нови възможности за 
ползване на биомасата и странични 
продукти от земеделието и горското 
стопанство в широка гама от 
приложения извън производството на 
храни.

Дейностите в тази насока ще повишат 
производителността в дългосрочен 
план, както и капацитета за 
приспособяване на растения, животни и 
производствени системи, за справяне с 
бързите промени на климата и околната 
среда, както и с нарастващия недостиг 
на природни ресурси. Произтичащите 
иновации ще помогнат да се постигне 
напредък в посока на икономика с ниско 
потребление на енергия, ниско равнище 
на външните ресурси, ниски емисии и 
ниска продукция на отпадъци по 
протежение на цялата верига на 
производство на храни и фуражи. В 
допълнение те ще допринесат за 
продоволствената сигурност, за 
създаването на нови възможности за 
ползване на биомасата и странични 
продукти от земеделието и горското 
стопанство в широка гама от 
приложения извън производството на 
храни.

Or. en

Изменение 678
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 

Ще се търсят мултидисциплинарни и 
интердисциплинарни подходи, 
използващи експертните познания и 
опита на участници от цялата 
верига на доставки, за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
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райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски
практики, включително използването 
на прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно 
производство в полза както на 
конвенционалното, така и на 
биологичното земеделие. Генетичното 
подобряване на растения и животни с 
цел адаптиране и повишаване на тяхната 
производителност ще се възползва от 
всички подходящи конвенционални и 
модерни методи за разплод и за по-
добро използване на генетичните 
ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта 
на практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост и 
жизнеспособността на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и
агроекологични икономически
практики. Генетичното подобряване на 
растения и животни с цел адаптиране и 
повишаване на тяхната 
производителност ще изисква 
устойчиви конвенционални и модерни 
методи за разплод и по-добро опазване
на генетичните ресурси, адаптиране 
към ограничените ресурси, 
намаляване на употребата на 
пестициди и условия на местната 
околна среда. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити биологични мерки за
контрол. Ще бъдат изградени стратегии 
за ликвидиране на някои болести по 
животните, включително зоонози,
както и интегриран подход към 
антимикробната устойчивост, 
свързана с животновъдни системи с 
висока гъстота. Проучването на 
ефекта на практики за хуманно 
отношение към животните ще спомогне 
за даването на отговор на обществената 
загриженост. Изброените по-горе 
области ще бъдат подкрепени от по-
фундаментални изследвания, за да се 
отговори на релевантни биологични 
въпроси и да се подпомогне развитието 
и прилагането на политиките на Съюза.
Всяка производствена система, която 
влошава състоянието на базата на 
природните ресурси на системата, 
няма да е устойчива, нито 
производителна в дългосрочен план и 
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следователно няма да е 
конкурентоспособна.

Or. en

Изменение 679
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 

Ще се търсят мултидисциплинарни и 
интердисциплинарни подходи, 
използващи експертните познания и 
опита на участници от цялата 
верига на доставки, за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост и 
жизнеспособността на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии, агроекологични 
методи и методи за биологично 
земеделие, както и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще
изисква всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и по-добро използване на 
генетичните ресурси, адаптиране към 
ограничените ресурси, намаляване на 
употребата на пестициди и условия 
на местната околна среда. Ще бъде 
отделено необходимото внимание на 
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някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

Or. en

Изменение 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
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подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, 
така и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се
подпомогне развитието и 
прилагането на политиките на 
Съюза.

подходи за по-интензивно производство 
в полза на всички видове земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще
изисква всички налични технологии за 
разплод за по-добро използване на 
генетичните ресурси, създавайки 
възможности за производство на нови 
и разнообразни продукти (храни, 
фуражи, материали, енергия), които 
отговарят на нарастващото търсене 
на къси вериги на доставки с ниски 
въглеродни емисии. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и в 
допълнение да се допринесе към 
водещата роля на Европа в световни 
инициативи.

Or. en

Изменение 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи, използващи експертните 
познания и опита на участници от 
цялата верига на доставки, за 
подобряване на производителността на 
растения, животни, микроорганизми, 
като в същото време се гарантира 
ефикасното използване на ресурси
(вода, хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост и 
жизнеспособността на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии, агроекологични 
методи и методи за биологично 
земеделие, както и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще
изисква всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и по-добро използване на 
генетичните ресурси, адаптиране към 
ограничените ресурси, намаляване на 
употребата на пестициди и условия 
на местната околна среда. Ще бъде 
отделено необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
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на политиките на Съюза. практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

Or. en

Изменение 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие. 
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие. 
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
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почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост. 
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури, както и на свеждането до 
минимум на загубата на почвени, 
повърхностни и подпочвени водни 
ресурси. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост. 
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

Or. en

Изменение 683
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 

Ще се търсят мултидисциплинарни и 
интердисциплинарни подходи, 
използващи експертните познания и 
опита на участници от цялата 
верига на доставки, за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост и 
жизнеспособността на селските 
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прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии, агроекологични 
методи и методи за биологично 
земеделие, както и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

Or. en

Изменение 684
Henri Weber
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни и микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия), 
качеството на производството и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие.
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост.
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
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релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

Or. fr

Изменение 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.2. Предоставяне на екосистемни 
услуги и обществени блага

2.1.2. Укрепване на
мултифункционалността на 
земеделието, включително
екосистемни услуги и обществени блага

Or. en

Изменение 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.2. Предоставяне на екосистемни
услуги и обществени блага

2.1.2. Укрепване на
мултифункционалността на 
земеделието, включително услуги и 
обществени блага

Or. en

Обосновка

Мултифункционалността като цялостен подход за обединяване на използването на 
земеделието и за комбинирането му с услуги в областта на екосистемите; с цел 
съгласуване с Общата селскостопанска политика и програмите за научни изследвания.
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Изменение 687
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите,
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и основни
екологични услуги, които 
понастоящем не се зачитат от 
пазара, като: функционално и in-situ 
биологично разнообразие, опрашване, 
регулиране и наличност на
качеството на водите,
селскостопански и горски територии,
функционалност на почвата,
намаляване на ерозията и улавяне на
въглерода, устойчивост на климата, 
намаляване на последствията от 
емисиите на ПГ, качество на въздуха, 
устойчивост на наводнения, 
засушавания и пожари. Системите за 
генериране на богатство не могат да 
бъдат конкурентоспособни, ако 
влошават ресурсната си база, от 
което произтича необходимостта от 
разработване на истински устойчиви 
системи за овладяване на 
естествените процеси. 
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането и разработването
на разнообразни земеделски/горски 
системи и модели за ландшафт, чрез 
които вероятно ще бъдат постигнати 
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тези цели. Промени в активното 
управление на земеделски системи, 
включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Or. en

Изменение 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Ще бъдат 
разгледани социално-икономически и 
сравнителни оценки на системи в 
земеделието/горското стопанство и 
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ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

показателите за тяхната 
устойчивост. Промени в активното 
управление на земеделски системи, 
включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Or. en

Обосновка

Социалноикономическото изследване на земеделските/горските системи трябва да 
бъде неразделна част от изследването на мултифункционалните аспекти на 
земеделието и следва да бъде уредено, за да подпомогне размествания в активното 
управление на земеделските системи.

Изменение 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл 
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ. 
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл 
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ. 
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
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трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките,
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Ще бъдат 
разгледани социално-икономически и 
сравнителни оценки на системи в 
земеделието/горското стопанство и 
показателите за тяхната 
устойчивост. Промени в активното 
управление на земеделски системи, 
включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата. 
Биотехнологиите например могат да 
подобрят ефективното използване на 
наличните европейски ресурси в 
земеделието и горското стопанство 
чрез подобряване на разбирането на 
биологичните системи и предлагане 
на широк набор от инструменти за 
засилване на устойчивостта и 
производителността на земеделието 
и горското стопанство. Те 
гарантират и достатъчни запаси от 
храни и фуражи, което е от 
решаващо значение предвид миналите 
и бъдещите сътресения на 
световните пазари. Съчетаването на 
преимуществата на различните 
технологии в земеделието следва да се 
насърчава с цел осигуряване на реални 
ползи за здравето на човека и 
околната среда.

Or. en

Изменение 690
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл 
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи 
търговски продукти, но и
съставляващи част от подход с 
нетърговска цел, като предоставят 
по-широк набор от обществени блага
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.
По-специално ще се обърне внимание 
на местните системи за 
производство на храни с нетърговска 
цел като например градски градини.

Or. fr

Изменение 691
Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, съхранение и регулиране на 
водите, ландшафта, намаляване на 
ерозията и улавяне на 
въглерода/намаляване на последствията 
от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.
Това също така изисква интегрирано 
управление на водите и алтернативни 
източници (напр. третирани 
отпадъчни води) за напояване (селско 
стопанство, ландшафт и горско 
стопанство), 
възстановяване/подобряване на 
околната среда, борба с горските 
пожари, дейности в свободното време 
и обществено водоснабдяване.
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Изменение 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите,
ландшафта, намаляване на ерозията
и улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите и
ландшафт, ерозия, засушавания и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ.
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

Or. es
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Изменение 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се мобилизират възможностите 
за развитие на селските райони чрез 
укрепване на техния капацитет за 
първично производство и 
предоставяне на екосистемни услуги, 
както и чрез откриване на пътища за 
производството на нови и 
разнообразни продукти (храни, 
фуражи, материали, енергия), които 
отговарят на нарастващата 
необходимост от нисковъглеродни и 
къси вериги за доставка. Необходими 
са социално-икономически изследвания, 
наред с разработването на нови 
концепции и институционални 
нововъведения, за да се гарантира 
сближаване на селските райони и 
предотвратяване на икономическото и 
социалното маргинализиране, за 
насърчаване на диверсификацията на 
икономическите дейности (включително 
сектора на услугите), осигуряване на 
подходящи връзки между селските и 
градските райони, както и за улесняване 
на обмена, демонстрациите, иновациите 
и разпространението на знания и за 
стимулиране на участието в 
управлението на ресурсите. Необходимо 
е също така да се разгледат начини, по 
които обществени блага в селските 
райони могат да се превърнат в
местни/регионални социални и 
икономически ползи. Иновационните 
потребности, определени на 
регионално и местно равнище, ще 
бъдат допълнени с междусекторни 
научноизследователски действия на 
междурегионално и на европейско 
равнище. Чрез предоставяне на 
необходимите аналитични инструменти, 

Необходими са социално-икономически
изследвания, наред с разработването на 
нови концепции и институционални 
нововъведения, за да се гарантира 
сближаване на селските райони и 
предотвратяване на икономическото и 
социалното маргинализиране, за 
насърчаване на диверсификацията на 
икономическите дейности (включително 
сектора на услугите), осигуряване на 
подходящи връзки между селските и 
градските райони, както и за улесняване 
на обмена, демонстрациите, иновациите 
и разпространението на знания и за 
стимулиране на участието в 
управлението на ресурсите. Необходимо 
е също така да се разгледат начини, по 
които обществени блага в селските 
райони могат да се превърнат в 
социални и икономически ползи на 
местно/регионално и европейско 
равнище. Например чрез допълване на 
местните дейности с междусекторни 
научноизследователски действия на 
междурегионално и на европейско 
равнище. Чрез предоставяне на 
необходимите аналитични инструменти, 
показатели, модели и прогнозни 
средства, изследователски проекти ще 
подкрепят политиците и други 
участници в изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
съответните стратегии, политики и 
законодателство, не само за селските 
райони, а и за цялата биоикономика. Ще 
бъде от съществено значение да се 
прилагат „подходящи за целта“ и 
ефективни разпоредби и да се подобри 
оценката на последиците от 
регулирането и разходите за 
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показатели, модели и прогнозни 
средства, изследователски проекти ще 
подкрепят политиците и други 
участници в изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
съответните стратегии, политики и 
законодателство, не само за селските 
райони, а и за цялата биоикономика.
Необходими са също инструменти и 
данни за правилното оценяване на 
възможните комбинации между 
различните използвани ресурси (земя, 
вода и други ресурси) и продуктите на 
биоикономиката. Ще бъдат разгледани 
социално-икономически и 
сравнителни оценки на системи в 
земеделието/горското стопанство и 
показателите за тяхната 
устойчивост.

привеждане в съответствие в 
аграрно-промишления сектор и 
заетото със селско стопанство 
население. Необходими са също 
инструменти и данни за правилното 
оценяване на възможните комбинации 
между различните използвани ресурси
(земя, вода и други ресурси) и 
продуктите на биоикономиката.

Or. en

Изменение 694
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се мобилизират възможностите за 
развитие на селските райони чрез 
укрепване на техния капацитет за 
първично производство и предоставяне 
на екосистемни услуги, както и чрез 
откриване на пътища за производството 
на нови и разнообразни продукти 
(храни, фуражи, материали, енергия), 
които отговарят на нарастващата 
необходимост от нисковъглеродни и 
къси вериги за доставка. Необходими са 
социално-икономически изследвания, 
наред с разработването на нови 
концепции и институционални 
нововъведения, за да се гарантира 
сближаване на селските райони и 

Ще се мобилизират възможностите за 
развитие на селските райони чрез 
укрепване на техния капацитет за 
първично производство и предоставяне 
на екосистемни услуги, както и чрез 
откриване на пътища за производството 
на нови и разнообразни продукти 
(храни, фуражи, материали, енергия), 
които отговарят на нарастващата 
необходимост от нисковъглеродни и 
къси вериги за доставка. Необходими са 
социално-икономически изследвания, 
наред с разработването на нови 
концепции и институционални 
нововъведения, за да се гарантира 
сближаване на селските райони и 
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предотвратяване на икономическото и 
социалното маргинализиране, за 
насърчаване на диверсификацията на 
икономическите дейности (включително 
сектора на услугите), осигуряване на 
подходящи връзки между селските и 
градските райони, както и за улесняване 
на обмена, демонстрациите, иновациите 
и разпространението на знания и за 
стимулиране на участието в 
управлението на ресурсите. Необходимо 
е също така да се разгледат начини, по 
които обществени блага в селските 
райони могат да се превърнат в 
местни/регионални социални и 
икономически ползи. Иновационните 
потребности, определени на регионално 
и местно равнище, ще бъдат допълнени 
с междусекторни 
научноизследователски действия на 
междурегионално и на европейско 
равнище. Чрез предоставяне на 
необходимите аналитични инструменти, 
показатели, модели и прогнозни 
средства, изследователски проекти ще 
подкрепят политиците и други 
участници в изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
съответните стратегии, политики и 
законодателство, не само за селските 
райони, а и за цялата биоикономика. 
Необходими са също инструменти и 
данни за правилното оценяване на 
възможните комбинации между 
различните използвани ресурси (земя, 
вода и други ресурси) и продуктите на 
биоикономиката. Ще бъдат разгледани 
социално-икономически и сравнителни 
оценки на системи в 
земеделието/горското стопанство и 
показателите за тяхната устойчивост.

предотвратяване на икономическото и 
социалното маргинализиране, за 
насърчаване на диверсификацията на 
икономическите дейности (включително 
сектора на услугите), осигуряване на 
подходящи връзки между селските и 
градските райони, както и за улесняване 
на обмена, демонстрациите, иновациите 
и разпространението на знания и за 
стимулиране на участието в 
управлението на ресурсите. Необходимо 
е също така да се разгледат начини, по 
които обществени блага в селските 
райони могат да се превърнат в 
местни/регионални социални и 
икономически ползи. Иновационните 
потребности, определени на регионално 
и местно равнище, ще бъдат допълнени 
с междусекторни 
научноизследователски действия на 
междурегионално и на европейско 
равнище. Чрез предоставяне на 
необходимите аналитични инструменти, 
показатели, модели и прогнозни 
средства, изследователски проекти ще 
подкрепят политиците и други 
участници в изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
съответните стратегии, политики и 
законодателство, не само за селските 
райони, а и за цялата биоикономика. 
Необходими са също инструменти и 
данни за правилното оценяване на 
възможните комбинации между 
различните използвани ресурси (земя, 
вода и други ресурси) и продуктите на 
биоикономиката. Ще бъдат разгледани 
социално-икономически и сравнителни 
оценки на системи в 
земеделието/горското стопанство и 
показателите за тяхната устойчивост.
Ще бъдат взети предвид критерии за 
прозрачни процедури за оценка на 
желателността и приемливостта на 
новите технологии, както и 
тревогите на гражданското 
общество.
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Or. en

Изменение 695
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б)
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
хранителната промишленост; в)
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни;
и г) намаляване на хранителните 

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. 
Конкурентоспособността може да 
бъде определена на различни равнища, 
като целта е да се постигнат 
системи, които също така 
позволяват земеделските 
производители да бъдат 
конкурентоспособни на местно и 
регионално равнище. Следва да има 
съгласуваност в подхода на Съюза, 
така че стремежът към 
конкурентоспособност на световния 
пазар да не противоречи на усилията 
и финансирането на Съюза за 
създаване на жизнени местни 
икономики и къси вериги на 
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отпадъци с 50 % до 2030 г. производство и снабдяване с 
хранителни продукти. Отрицателни 
външни ефекти от интензивните 
системи за производство, 
първоначално разглеждани като 
„конкурентни“ и „продуктивни“, 
следва да бъдат широко разгледани, 
като всяко понятие за „достъпни“ 
храни следва да отчита и разходите 
за данъкоплатците и държавния 
бюджет във връзка с въздействията 
върху околната среда и общественото 
здраве. Този подход ще допринесе за: а) 
постигане на продоволствена 
безопасност и сигурност за всички 
европейци и ликвидиране на глада в 
света; б) намаляване бремето на 
заболяванията, свързани с храната и 
храненето, чрез насърчаване на 
преминаването към здравословен и 
устойчив начин на хранене, чрез 
образоване на потребителите и 
иновации в хранителната 
промишленост; в) намаляване на 
потреблението на енергия и вода в 
преработката, транспорта и 
разпределението на храни; г) 
намаляване на хранителните отпадъци с 
50 % до 2030 г. и д) осигуряване на 
голямо многообразие от здравословни, 
автентични, висококачествени и 
безопасни храни за всички. Освен 
това, те следва да се съсредоточат 
върху желанията на потребителите 
и върху конкурентоспособните 
методи за преработка на храни, с 
използването на по-малко ресурси и 
добавки и генерирането на по-малко 
странични продукти и парникови 
газове.

Or. en

Изменение 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б)
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
хранителната промишленост; в)
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни;
и г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г.

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
хранителната промишленост; в) 
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни; 
г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г. и д) също 
така съсредоточаване на 
изследователските дейности върху 
голямо многообразие от здравословни, 
автентични, висококачествени и 
безопасни храни за всички.

Or. en
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Изменение 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б)
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
хранителната промишленост; в)
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни;
и г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г.

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични, за 
всички видове земеделие и продукти,
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
земеделската и хранителната 
промишленост; в) намаляване на 
потреблението на енергия и вода в 
преработката, транспорта и 
разпределението на храни; и г) 
намаляване на хранителните отпадъци с 
50 % до 2030 г.
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Or. en

Изменение 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б)
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
хранителната промишленост; в)
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни;
и г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г.

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, устойчиво 
интензивни, така и биологични — от 
първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
земеделската хранителна
промишленост; в) намаляване на 
потреблението на енергия и вода в 
преработката, транспорта и 
разпределението на храни; и г) 
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намаляване на хранителните отпадъци с 
50 % до 2030 г.

Or. en

Изменение 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б)
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
хранителната промишленост; в)
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични —
от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната, храненето и 
затлъстяването (при деца и 
възрастни), чрез насърчаване на 
преминаването към здравословен и 
устойчив начин на хранене, чрез 
образоване на потребителите и 
иновации в хранителната 
промишленост; в) намаляване на 
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транспорта и разпределението на храни;
и г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г.

потреблението на енергия и вода в 
преработката, транспорта и 
разпределението на храни; и г) 
намаляване на хранителните отпадъци с 
50 % до 2030 г.

Or. es

Изменение 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги — както 
конвенционални, така и биологични 
— от първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б)
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 

Нуждите на потребителите от 
безопасни, здравословни и достъпни 
храни трябва да бъдат взети предвид, 
като в същото време се отчете 
въздействието на поведението при 
потребление на хранителни продукти и 
на производството на храни и фураж за 
здравето на човека и за цялата 
екосистема. Ще се отдели внимание на 
сигурността и безопасността на храните 
и фуражите, конкурентоспособността на 
европейското земеделие и хранително-
вкусова промишленост и устойчивостта 
на производството и снабдяването с 
хранителни продукти с оглед на цялата 
верига на хранителните доставки и 
свързаните с тях услуги, за всички 
видове земеделие и продукти, от 
първичното производство до 
потреблението. Този подход ще 
допринесе за: а) постигане на 
продоволствена безопасност и 
сигурност за всички европейци и 
ликвидиране на глада в света; б) 
намаляване бремето на заболяванията, 
свързани с храната и храненето, чрез 
насърчаване на преминаването към 
здравословен и устойчив начин на 
хранене, чрез образоване на 
потребителите и иновации в 
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хранителната промишленост; в)
намаляване на потреблението на 
енергия и вода в преработката, 
транспорта и разпределението на храни;
и г) намаляване на хранителните 
отпадъци с 50 % до 2030 г.

земеделската и хранителната 
промишленост; в) намаляване на 
потреблението на енергия и вода в 
преработката, транспорта и 
разпределението на храни; и г) 
намаляване на разхищението на храна
с 50 % до 2030 г. Съществуват различни 
видове земеделие и земеделски 
продукти, от конвенционални до 
органични, до устойчиво интензивни.

Or. en

Изменение 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследователските дейности следва 
да се съсредоточат и върху широко 
разнообразие от здравословни, 
автентични, висококачествени и 
безопасни храни за всички. Освен 
това, те следва да се съсредоточат 
върху желанията на потребителите 
и върху конкурентоспособните 
методи за преработка на храни, с 
използването на по-малко ресурси и 
добавки и генерирането на по-малко 
странични продукти и по-малко 
парникови газове.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост производството на храни да бъде признато като един от 
определящите за здравето фактори

Изменение 702
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се отдели внимание на 
предпочитанията на потребителите, 
нагласите, нуждите, поведението, 
начина на живот и образованието и ще 
се подобри комуникацията между 
потребителите и 
научноизследователската общност, 
занимаваща се с хранителната верига, и 
икономическите оператори в тази 
област, за да се подобрят
информираният избор, устойчивото 
потребление и неговото въздействие 
върху производството, приобщаващият 
растеж и качеството на живот, по-
специално на уязвимите групи. 
Социалните иновации ще дадат отговор 
на обществените предизвикателства, а 
новаторските модели и методологии при 
изучаването на потреблението ще 
предоставят сравними данни и ще 
положат основите за намиране на 
отговор на потребностите на политиката 
на Съюза.

Ще се отдели внимание на 
предпочитанията на потребителите, 
нагласите, нуждите, поведението, 
начина на живот и образованието и ще 
се подобри комуникацията между 
потребителите и 
научноизследователската общност, 
занимаваща се с хранителната верига, и 
икономическите оператори в тази 
област, за да се подобрят 
информираният и осъзнат избор, 
устойчивото потребление и неговото 
въздействие върху производството, 
приобщаващият растеж и качеството на 
живот, по-специално на уязвимите 
групи. Социалните иновации ще дадат 
отговор на обществените 
предизвикателства, а новаторските 
модели и методологии при изучаването 
на потреблението ще предоставят 
сравними данни и ще положат основите 
за намиране на отговор на 
потребностите на политиката на Съюза.

Or. en

Изменение 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 
разгледани, също както и връзките 

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 
разгледани, също както и връзките 
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между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Ще бъдат 
набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 
оценени, контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на 
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност на храните в световен 
мащаб също ще спомогне за засилване 
на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост.

между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Качественото и 
здравословно хранене се повишават 
чрез изследване и подобряване на 
здравословните вещества в 
растенията (напр. вторичните 
метаболити) и на здравния статут 
на култивираните растения. Ще 
бъдат набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 
оценени, контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност на храните в световен 
мащаб също ще спомогне за засилване 
на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост.

Or. en

Изменение 704
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

Само една устойчива система на 
производство може да бъде 
конкурентоспособна в дългосрочен 
план. За да може хранителната и 
фуражната промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
здравословни, достъпни и 
висококачествени продукти, като се 
има предвид, че концепцията за 
достъпността на цените следва да 
обхваща вторичните ефекти за 
системата, в т. ч. разходите на 
данъкоплатците чрез разходи за 
обществено здравеопазване и 
въздействията върху околната среда. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
премахването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
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хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

Or. en

Изменение 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 
разгледани, също както и връзките 
между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Ще бъдат 
набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 
оценени, контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на 
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност на храните в световен 
мащаб също ще спомогне за засилване 
на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 

Хранителните потребности и 
въздействието на храните върху 
физиологичните функции, физическото 
и психическото състояние ще бъдат 
разгледани, също както и връзките 
между храненето, стареенето, 
хроничните заболявания и смущения и 
хранителните навици. Качественото и 
здравословно хранене се повишават 
чрез изследване и подобряване на 
здравословните вещества в 
растенията (напр. вторичните 
метаболити) и на здравния статут 
на култивираните растения. Ще 
бъдат набелязани иновации и решения в 
областта на храненето, водещи до 
подобрения в здравето и 
благосъстоянието. Химическото и 
микробното замърсяване на храни и 
фуражи, рискът и излагането ще бъдат 
оценени, контролирани и проследени по 
протежение на веригите за храна и 
питейна вода — от производството и 
съхранението до преработката, 
пакетирането, разпространението и 
приготвянето в заведенията за 
обществено хранене или в дома. 
Иновациите относно безопасността на 
храната, подобряването на средствата за 
осведомяване относно рисковете и на 
стандартите за безопасност на храните 
ще доведат до повишаване на доверието 
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промишленост. на потребителите и на защитата в 
Европа. Подобряването стандартите за 
безопасност на храните в световен 
мащаб също ще спомогне за засилване 
на конкурентоспособността на 
европейската хранително-вкусова 
промишленост.

Or. en

Изменение 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.3. Устойчива и конкурентоспособна 
хранително-вкусова промишленост

2.2.3. Устойчива, достъпна и 
конкурентоспособна хранително-
вкусова промишленост

Or. en

Изменение 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително земеделско 
производство, проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
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и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори,
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

Or. en

Изменение 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително земеделско 
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преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение,
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

производство, проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

Or. en

Изменение 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
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ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително земеделско 
производство, проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

Or. en

Изменение 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.3a. Прилагане на биотехнологии в 
земеделието
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Получаване на хранителни продукти 
с висока добавена стойност чрез 
използване на класически и 
нововъзникващи биотехнологични 
средства (функционални храни, по-
ефективни култури) и разработване 
на алтернативни на ГМО 
технологии. Прилагането на 
биотехнологии в сектора на  храните 
и земеделието („зелено“) играе също 
така важна роля на двигател на един 
много важен сектор в Съюза. Наред с 
други приложения растителните 
биотехнологии се използват за 
подобряване на земеделските добиви, 
така че да бъдат устойчиви на 
биотичен и абиотичен стрес, за 
подобряване на органолептичните 
характеристики на храните и за 
разработване на по-здравословни 
храни.

Or. en

Изменение 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3. Отключване на потенциала на 
живите водни ресурси

2.3. Оползотворяване на потенциала на 
рибарството, аквакултурата и 
морските биотехнологии

Or. en

Изменение 712
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Една от основните характеристики на 
живите водни ресурси е, че те могат да 
се обновяват и тяхната устойчива 
експлоатация се основава на 
задълбочено разбиране, както и на 
високата степен на качество и 
производителност на водните 
екосистеми. Общата цел е да се 
използват устойчиво живите водни 
ресурси, за да се максимизират 
социалните и икономическите
ползи/възвращаемост от океаните и 
моретата на Европа. Това включва 
необходимост от оптимизиране на 
устойчивия принос на рибарството и 
аквакултурите към продоволствената 
сигурност в контекста на глобалната 
икономика и от намаляване на 
сериозната зависимост на Съюза от 
вноса на морски храни (около 60 % от 
цялото потребление на морски храни в 
Европа зависи от вноса и Съюзът е най-
големият световен вносител на рибни 
продукти) и от стимулиране на 
морските биотехнологии за 
подхранване на „синия“ растеж. В 
съответствие с настоящите политически 
рамки, научноизследователските 
дейности ще подпомогнат екосистемния 
подход към управлението и 
експлоатацията на природните ресурси 
и ще подкрепят въвеждането на 
„зелени“ технологии в засегнатите 
сектори.

Една от основните характеристики на 
живите водни ресурси е, че те могат да 
се обновяват и тяхната устойчива 
експлоатация се основава на 
задълбочено разбиране, както и на 
високата степен на качество и 
дългосрочна производителност на 
водните екосистеми. Общата цел е да се 
използват устойчиво живите водни 
ресурси, за да се изпълнят социалните 
потребности и да се създадат
икономически ползи/възвращаемост от 
океаните и моретата на Европа, като в 
същото време се опазват 
биологичното разнообразие, 
екосистемните услуги и се запазва 
ресурсната база. Това включва 
необходимост от оптимизиране на 
устойчивия принос на рибарството и 
аквакултурите към продоволствената 
сигурност в контекста на глобалната 
икономика и от намаляване на 
сериозната зависимост на Съюза от 
вноса на морски храни (около 60 % от 
цялото потребление на морски храни в 
Европа зависи от вноса и Съюзът е най-
големият световен вносител на рибни 
продукти). Това означава също така 
прекратяване на прекомерния улов с 
цел възстановяване на рибните 
запаси, като те се поддържат над 
равнищата, генериращи максимален 
устойчив добив. В съответствие с 
настоящите политически рамки, 
научноизследователските дейности ще 
подпомогнат екосистемния подход към 
управлението и експлоатацията на 
природните ресурси и ще подкрепят 
въвеждането на „зелени“ технологии в 
засегнатите сектори, чрез активното 
включване на рибари, учени, 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни..

Or. en
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Изменение 713
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – подточка 2.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новата обща политика по рибарството, 
Рамковата директива за морската 
стратегия и стратегията на Съюза за 
биологичното разнообразие призовават 
към по-устойчиво, конкурентоспособно 
и екологосъобразно европейско 
рибарство. Преминаването към 
екосистемен подход в управлението на 
риболова ще изисква задълбочено 
разбиране на морските екосистеми. 
Нови виждания, средства и модели ще 
бъдат разработени, за да се подобри 
разбирането за това какво поддържа 
доброто здраве и производителността на 
морските екосистеми, както и за оценка 
и смекчаване на въздействието на 
риболова (включително дълбоководния) 
върху морските екосистеми. Ще бъдат 
разработени нови стратегии за 
рибарство, предоставящи услуги на 
обществото и запазващи същевременно 
морските екосистеми в добро здраве. 
Ще бъде измерено социално-
икономическото въздействие на 
различните варианти на управление. 
Наред с нови управленски инструменти 
за справяне с риск и несигурност ще 
бъдат проучени и последиците от и 
приспособяването към промени в 
околната среда, включително 
изменението на климата. Ще бъдат 
предприети действия в подкрепа на 
научните изследвания в областта на 
биологията, генетиката и динамиката на 
рибните популации, относно ролята на 
ключови видове в екосистемите, 
относно риболовните дейности и 

Новата обща политика по рибарството, 
Рамковата директива за морската 
стратегия и стратегията на Съюза за 
биологичното разнообразие призовават 
към по-устойчиво, конкурентоспособно 
и екологосъобразно европейско
рибарство. Днес 80% от рибните 
запаси са свръх експлоатирани или 
изтощени. Преминаването към 
екосистемен подход в управлението на 
риболова ще изисква задълбочено 
разбиране на морските екосистеми и 
възстановяването на рибните запаси , 
като те се поддържат над 
равнищата, генериращи максимален 
устойчив добив.. Нови виждания, 
средства и модели ще бъдат 
разработени, за да се подобри 
разбирането за това какво поддържа 
доброто здраве и производителността на 
морските екосистеми, както и за оценка 
и смекчаване на въздействието на 
риболова (включително дълбоководния) 
върху морските екосистеми. Ще бъдат 
разработени нови, устойчиви стратегии 
за рибарство, предоставящи услуги на 
обществото и запазващи същевременно 
морските екосистеми в добро здраве. 
Ще бъде измерено социално-
икономическото и екологичното 
въздействие на различните варианти на 
управление. Наред с нови управленски 
инструменти за справяне с риск и 
несигурност ще бъдат проучени и 
последиците от и приспособяването към 
промени в околната среда, включително 
изменението на климата. Ще бъдат 
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тяхното наблюдение, поведението в 
сектора на рибарството и адаптирането 
към нови пазари, напр. екомаркировка 
за риболовната промишленост, участие 
на промишлеността в процеса на 
вземане на решения. Ще бъде 
разгледано също съвместното 
използване на морското пространство 
заедно с други дейности, по-специално в 
крайбрежната зона, и неговото 
обществено-икономическо въздействие.

предприети действия в подкрепа на 
научните изследвания в областта на 
биологията, генетиката и динамиката на 
рибните популации, относно ролята на 
ключови видове в екосистемите, 
относно риболовните дейности и 
тяхното наблюдение, поведението в 
сектора на рибарството и адаптирането 
към нови пазари, напр. екомаркировка 
за риболовната промишленост, участие 
на промишлеността в процеса на 
вземане на решения. Ще бъде 
разгледано също съвместното 
използване на морското пространство 
заедно с други дейности, по-специално в 
крайбрежната зона, и неговото 
обществено-икономическо въздействие.

Or. en

Изменение 714
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – подточка 2.3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.2. Разработване на 
конкурентоспособни европейски 
аквакултури

2.3.2. Разработване на устойчиви и 
конкурентоспособни европейски 
аквакултури

Or. en

Изменение 715
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – подточка 2.3.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Аквакултурите имат голям потенциал 
за развитието на безопасни за здравето и 
конкурентоспособни продукти, 
приспособени към нуждите и 
предпочитанията на потребителите, 
както и за услуги, свързани с околната 
среда (биологично прочистване, 
управление на земите и водите и т.н.) и 
производството на енергия, който 
трябва тепърва да бъде реализиран 
напълно в Европа. Ще бъдат подобрени 
знанията и технологиите във всички 
аспекти на опитомяването на 
определени видове и диверсификацията 
на нови видове, като се вземат предвид
взаимодействието между аквакултурите 
и водните екосистеми и последствията 
от изменението на климата и как 
секторът може да се приспособи към 
тях. Ще бъдат насърчавани също 
иновациите в системи за устойчиво 
производство във 
вътрешноконтинентални водоеми, в 
крайбрежните зони и в открито море. 
Внимание ще бъде отделено и на 
разбирането на социалните и 
икономическите измерения на сектора, 
за да се подобри разходната и 
енергийната ефективност на 
производството в съответствие с 
изискванията на пазара и 
потребителите, като същевременно се 
гарантират конкурентоспособност и 
привлекателни перспективи за 
инвеститори и производители.

Устойчивите аквакултури имат 
потенциал за развитието на безопасни за 
здравето и конкурентоспособни 
продукти, приспособени към нуждите и 
предпочитанията на потребителите, 
както и за услуги, свързани с околната 
среда (биологично прочистване, 
управление на земите и водите и т.н.) и 
производството на енергия, който 
трябва тепърва да бъде реализиран 
напълно в Европа. Ще бъдат подобрени 
знанията и технологиите във всички 
аспекти на опитомяването на 
определени видове и диверсификацията 
на нови видове, като се ограничават 
въздействията върху околната среда 
от взаимодействието между 
аквакултурите и водните екосистеми и 
последствията от изменението на 
климата и как секторът може да се 
приспособи към тях. Ще бъдат 
насърчавани също иновациите в 
системи за устойчиво производство във 
вътрешноконтинентални водоеми, в 
крайбрежните зони и в открито море. 
Внимание ще бъде отделено и на 
разбирането на екологичните, 
социалните и икономическите 
измерения на сектора, за да се укрепи
ниското въздействие върху околната 
среда, да се подобри разходната и 
енергийната ефективност на 
производството в съответствие с 
потребностите на пазара и 
потребителите, като същевременно се 
гарантират дългосрочна 
конкурентоспособност и привлекателни 
перспективи за инвеститори и 
производители.

Or. en
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Изменение 716
Nuno Teixeira

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – подточка 2.3.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.3. Стимулиране на морските 
иновации посредством биотехнологии

2.3.3. Стимулиране на морските 
иновации посредством биотехнологии и 
защита на биологичното 
разнообразие

Or. pt

Обосновка

Наред със споменатия приоритет защитата на биологичното разнообразие 
представлява допълнителен основен приоритет.

Изменение 717
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.3 – подточка 2.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повече от 90 % от морското биологично 
разнообразие все още не са проучени, 
което предлага огромен потенциал за 
откриване на нови видове и приложения 
в областта на морските биотехнологии и 
се очаква да генерира 10 % годишен 
растеж в този сектор. Подкрепа ще бъде 
оказана за по-нататъшно проучване и 
оползотворяване на огромния 
потенциал, предлаган от морското 
биологично разнообразие и водната 
биомаса, за въвеждане на нови
иновационни процеси, продукти и 
услуги на пазарите, с потенциално 
приложение в редица промишлени 
сектори, сред които химия и материали, 
фармацевтика, рибарство и аквакултури, 

Повече от 90 % от морското биологично 
разнообразие все още не са проучени, 
което предлага огромен потенциал за 
откриване на нови видове и приложения 
в областта на морските биотехнологии и 
се очаква да генерира 10 % годишен 
растеж в този сектор. Подкрепа ще бъде 
оказана за по-нататъшно проучване на 
огромния потенциал, предлаган от 
морското биологично разнообразие и 
водната биомаса, за въвеждане на 
иновационни и устойчиви процеси, 
продукти и услуги на пазарите, с 
потенциално приложение в редица 
промишлени сектори, сред които химия 
и материали, фармацевтика, рибарство и 
аквакултури, енергийни доставки и 
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енергийни доставки и козметика. козметика. Екологичните 
съображения, свързани с 
използването на биотехнологии в 
открити морски екосистеми, трябва 
да бъдат разглеждани внимателно.

Or. en

Изменение 718
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цялостната цел е да се ускори 
превръщането на основаната на 
изкопаеми горива европейска 
промишленост в устойчива 
промишленост с ниски емисии на 
въглерод и ефективно използване на 
ресурсите. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят средствата 
за намаляване на зависимостта на Съюза 
от изкопаемите горива и ще допринесат 
за постигането на целите на нейната 
политика в областта на енергията и
климата за 2020 г. (10 % от 
транспортните горива да се произвеждат 
от възобновяеми енергийни източници и 
да се намалят с 20 % емисиите на 
парникови газове). Оценките показват, 
че преминаването към биологични 
суровини и биологични методи на 
обработка би могло да намали емисиите 
с до 2,5 милиарда тона CO2-еквивалент 
годишно до 2030 г. и да доведе до 
многократно нарастване на пазарите на 
биологични суровини и нови 
потребителски продукти. Пълноценното 
използване на този потенциал изисква 
изграждането на широка база знания и 
разработването на съответни 
(био)технологии, като се набляга 

Цялостната цел е да се ускори 
превръщането на основаната на 
изкопаеми горива европейска 
промишленост в устойчива 
промишленост с ниски емисии на 
въглерод и ефективно използване на 
ресурсите. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят средствата 
за намаляване на зависимостта на Съюза 
от изкопаемите горива и ще допринесат 
за постигането на целите на нейната 
политика в областта на енергията и 
климата за 2020 г. (10 % от 
транспортните горива да се произвеждат 
от възобновяеми енергийни източници и 
да се намалят с 20 % емисиите на 
парникови газове). Оценките показват, 
че преминаването към биологични 
суровини и биологични методи на 
обработка би могло да намали емисиите 
с до 2,5 милиарда тона CO2-еквивалент 
годишно до 2030 г. и да доведе до 
многократно нарастване на пазарите на 
биологични суровини и нови 
потребителски продукти. Пълноценното 
използване на този потенциал изисква 
изграждането на широка база знания и 
разработването на съответни 
(био)технологии, като се набляга 
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основно на три съществени елемента: a)
преобразуване на настоящите базирани 
на изкопаеми горива процеси в 
основани на биотехнологии процеси с 
подобрена ресурсна и енергийна 
ефективност; б) изграждане на 
надеждни и подходящи вериги за 
подвеждане на биомаса и отвеждане на 
отпадъци, както и на обширна мрежа от 
биорафинерии в цяла Европа; 
подпомагане на развитието на пазар за 
продукти и процеси, основани на 
биотехнологии. Ще се търсят полезни 
взаимодействия със конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

основно на три съществени елемента: a)
преобразуване на настоящите базирани 
на изкопаеми горива процеси в 
основани на биотехнологии процеси с 
подобрена ресурсна и енергийна 
ефективност; б) изграждане на 
надеждни, устойчиви и по-къси вериги 
за подвеждане на биомаса и отвеждане 
на отпадъци, както и на обширна мрежа 
от биорафинерии в цяла Европа; 
подпомагане на развитието на пазар за 
продукти и процеси, основани на 
биотехнологии. Ще се търсят полезни 
взаимодействия със конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“.

Or. en

Изменение 719
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел постигане на съществен напредък 
към устойчива промишленост с ниски 
емисии на въглерод и ефективно 
използване на ресурсите ще бъдат 
предприети действия за откриване и 
експлоатация на сухоземни и водни 
биологични ресурси, като 
същевременно бъдат сведени до 
минимум неблагоприятните 
въздействия върху околната среда. 
Следва да се разгледат възможни 
комбинации между различните 
приложения на биомасата. Ще се цели 
разработването на продукти на 
биологична основа и биологично 
активни съединения за промишлеността 
и потребителите, имащи принципно 
нови свойства, функции и подобрена 

С цел постигане на съществен напредък 
към устойчива промишленост с ниски 
емисии на въглерод и ефективно 
използване на ресурсите ще бъдат 
предприети действия за откриване и 
експлоатация на сухоземни и водни 
биологични ресурси, като 
същевременно бъдат премахнати
неблагоприятните въздействия върху
околната среда. Следва да се направи 
внимателна оценка на възможни 
комбинации между различните 
приложения на биомасата по-специално 
като се гарантира, че новите 
приложения на биомасата не 
застрашават производството на 
храни и сигурността не само в Съюза,
но и в развиващите се страни, не 
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устойчивост. Икономическата стойност 
на възобновяемите ресурси, 
биологичните отпадъци и страничните 
продукти ще бъдат максимизирана чрез 
нови и ресурсно ефективни процеси.

водят до неустойчиви практики за 
промяна в използването на земя и до 
завземане на земя. Ще се цели 
разработването на продукти на 
биологична основа и биологично 
активни съединения за промишлеността 
и потребителите, имащи принципно 
нови свойства, функции и подобрена 
устойчивост. Икономическата стойност 
на възобновяемите ресурси, 
биологичните отпадъци и страничните 
продукти ще бъдат максимизирана чрез 
нови и ресурсно ефективни процеси.

Or. en

Изменение 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени дейности за 
подпомагане на устойчиви биопродукти, 
междинни продукти и 
биоенергия/биогорива, предимно с 
ударение върху каскадния подход, като 
се отдава приоритет на създаването на 
продукти с висока добавена стойност. 
Ще бъдат разработени технологии и 
стратегии за осигуряване на доставките 
на суровини. Подобряването на гамата 
видове биомаси за използване в 
рафинерии за биогорива второ и трето 
поколение, включително продукти на 
горското стопанство, биологични 
отпадъци и странични промишлени 
продукти, ще помогне да се избегнат 
конфликтите, свързани с храни/горива, 
и ще подкрепи икономическото 
развитие на селските и крайбрежните 
райони в Съюза.

Ще бъдат подкрепени дейности за 
подпомагане на устойчиви биопродукти, 
междинни продукти и 
биоенергия/биогорива, предимно с 
ударение върху каскадния подход, като 
се отдава приоритет на създаването на 
продукти с висока добавена стойност. 
Ще бъдат разработени технологии и 
стратегии за осигуряване на доставките 
на суровини. Подобряването на 
наличността, гамата и 
характеристиките на видове биомаси 
за използване в рафинерии за биогорива 
второ и трето поколение, включително 
продукти на земеделието,
градинарството, горското стопанство, 
биологични отпадъци и странични 
промишлени продукти, ще помогне да 
се избегнат конфликтите, свързани с 
храни/горива, и ще подкрепи 
икономическото развитие на селските и 
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крайбрежните райони в Съюза.

Or. en

Изменение 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени дейности за 
подпомагане на устойчиви биопродукти, 
междинни продукти и 
биоенергия/биогорива, предимно с 
ударение върху каскадния подход, като 
се отдава приоритет на създаването на 
продукти с висока добавена стойност. 
Ще бъдат разработени технологии и 
стратегии за осигуряване на доставките 
на суровини. Подобряването на гамата 
видове биомаси за използване в 
рафинерии за биогорива второ и трето 
поколение, включително продукти на 
горското стопанство, биологични 
отпадъци и странични промишлени 
продукти, ще помогне да се избегнат 
конфликтите, свързани с храни/горива, 
и ще подкрепи икономическото 
развитие на селските и крайбрежните 
райони в Съюза.

Ще бъдат подкрепени дейности за 
подпомагане на устойчиви биопродукти, 
междинни продукти и 
биоенергия/биогорива, предимно с 
ударение върху каскадния подход, като 
се отдава приоритет на създаването на 
продукти с висока добавена стойност. 
Ще бъдат разработени технологии и 
стратегии за осигуряване на доставките 
на суровини. Подобряването на 
наличността, гамата и 
характеристиките на биомаси за 
използване в рафинерии за биогорива 
второ и трето поколение, включително 
продукти на земеделието, 
градинарството, горското стопанство, 
биологични отпадъци и странични 
промишлени продукти, ще помогне да 
се избегнат конфликтите, свързани с 
храни/горива, и ще подкрепи 
икономическото развитие на селските и 
крайбрежните райони в Съюза.

Or. en

Изменение 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките в сферата на търсенето ще 
открият нови пазари за 
биотехнологичните иновации. Наред с 
други области, стандартизацията на 
европейско и международно равнище е 
необходима за определяне на 
съдържанието и функциите на продукти 
на биологична основа и в областта на 
биоразградимостта. Методиките и 
подходите за анализ на жизнения цикъл 
трябва да бъдат доразвивани и 
непрекъснато адаптирани в 
съответствие с развитието на науката и 
промишлеността. Изследователски 
дейности в подкрепа на 
стандартизацията на продукти и 
процеси, както и регулаторни дейности 
в областта на биотехнологията, се 
считат за съществено важни при 
оказването на подкрепа за създаването 
на нови пазари и за оползотворяването 
на възможностите за търговия.

Мерките в сферата на търсенето ще 
открият нови пазари за 
биотехнологичните иновации. Наред с 
други области, стандартизацията на 
европейско и международно равнище е 
необходима за определяне на 
съдържанието и функциите на продукти 
на биологична основа, ефикасността 
при използване на ресурсите (земя, 
води, подхранващи вещества) и в 
областта на биоразградимостта. 
Методиките и подходите за анализ на 
жизнения цикъл трябва да бъдат 
доразвивани и непрекъснато адаптирани 
в съответствие с развитието на науката 
и промишлеността. Изследователски 
дейности в подкрепа на 
стандартизацията на продукти и 
процеси, обществени поръчки, както и 
регулаторни дейности в областта на 
биотехнологията, се считат за 
съществено важни при оказването на 
подкрепа за създаването на нови пазари 
и за оползотворяването на 
възможностите за търговия с продукти, 
произведени по един по-устойчив 
начин..

Or. en

Изменение 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.4 – подточка 2.4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките в сферата на търсенето ще 
открият нови пазари за 
биотехнологичните иновации. Наред с 
други области, стандартизацията на 
европейско и международно равнище е 

Мерките в сферата на търсенето ще 
открият нови пазари за 
биотехнологичните иновации. Наред с 
други области, стандартизацията на 
европейско и международно равнище е 
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необходима за определяне на 
съдържанието и функциите на продукти 
на биологична основа и в областта на 
биоразградимостта. Методиките и 
подходите за анализ на жизнения цикъл 
трябва да бъдат доразвивани и 
непрекъснато адаптирани в 
съответствие с развитието на науката и 
промишлеността. Изследователски 
дейности в подкрепа на 
стандартизацията на продукти и 
процеси, както и регулаторни дейности 
в областта на биотехнологията, се 
считат за съществено важни при 
оказването на подкрепа за създаването 
на нови пазари и за оползотворяването 
на възможностите за търговия.

необходима за определяне на 
съдържанието и функциите на продукти 
на биологична основа, ефикасността 
при използване на ресурсите (земя, 
води, подхранващи вещества) и в 
областта на биоразградимостта. 
Методиките и подходите за анализ на 
жизнения цикъл трябва да бъдат 
доразвивани и непрекъснато адаптирани 
в съответствие с развитието на науката 
и промишлеността. Изследователски 
дейности в подкрепа на 
стандартизацията на продукти и 
процеси, обществени поръчки, както и 
регулаторни дейности в областта на 
биотехнологията, се считат за 
съществено важни при оказването на 
подкрепа за създаването на нови пазари 
и за оползотворяването на 
възможностите за търговия.

Or. en

Изменение 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4a. Взаимосвързани 
мореплавателски и морски 
изследвания
Въздействие на изменението на 
климата върху морските екосистеми 
и морската икономика
Ще се подпомагат дейности за 
разширяване на съвременното 
разбиране за функционирането на 
морските екосистеми, на 
взаимодействията между океаните и 
атмосферата. Това ще увеличи 
способността за оценяване на ролята 
на океаните в областта на климата и 
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въздействието от изменението на 
климата и увеличаването на 
киселинността на океаните върху 
морските екосистеми и 
крайбрежните райони.
2.4а.2. Разработване на потенциала 
на морските ресурси чрез интегриран 
подход
Повишаването на дългосрочен 
устойчив морска растеж и 
създаването на ефекти от 
взаимодействието между всички 
морските сектори изисква 
прилагането на интегриран подход. 
Научноизследователските дейности 
ще се съсредоточат върху опазването 
на морската околна среда, както и 
върху въздействието на морските 
дейности и продукти върху 
неморските сектори.
Това ще позволи напредък в областта 
на екологичните иновации, като 
например създаването на нови 
продукти, процеси и прилагане на 
управленски понятия, инструменти и 
мерки за оценка и смекчаване на 
въздействието на човешкия натиск 
върху морската среда за постигане на 
напредък по устойчивото управление 
на морските дейности.
2.4а.3. Взаимосвързани идеи и 
технологии, даващи възможност за 
растеж в морския сектор
Напредъкът при взаимосвързаните 
базови технологии (например ИКТ, 
електроника, наноматериали, сплави, 
биотехнологии и т.н.) и новите 
разработки и идеи на инженерната 
мисъл ще продължават да дават 
възможности за растеж. 
Дейностите ще позволяват 
използването на големи научни 
открития в областта на 
мореплавателските и морските 
изследвания и наблюдението на 
океаните (напр. дълбоководна 
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изследователска дейност, системи за 
наблюдение, сензори, автоматизирани 
системи за наблюдение на действия и 
проследяване, проверка на морското 
биологично разнообразие, на 
опасности от морски природни 
бедствия, апарати с дистанционно 
управление и др.). Целта е да се 
намали въздействието върху 
морската околна среда (например 
подводен шум, въвеждане на 
инвазивни чужди видове и на 
замърсители от морето и сушата, и 
т.н.) и да се намали въглеродният 
отпечатък от човешката дейност. 
Взаимосвързаните базови технологии 
ще укрепят прилагането на 
мореплавателските и морските 
политики на Съюза.

Or. en

Изменение 725
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 726
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наред с използването на общи 
източници за външни консултации, ще 
бъдат търсени конкретни консултации 
от Постоянния комитет за научни 
изследвания в селското стопанство 
(SCAR) по редица въпроси, 
включително стратегически, въз основа 
на неговите прогнози, както и относно 
координацията на изследванията в 
земеделието на национално равнище с 
тези на равнището на Съюза. Ще бъдат 
установени подходящи връзки с 
европейското партньорство за иновации 
„Производителност и устойчивост на 
селското стопанство“.

Наред с използването на общи 
източници за външни консултации, ще 
бъдат търсени конкретни консултации 
от Постоянния комитет за научни 
изследвания в селското стопанство 
(SCAR) по редица въпроси, 
включително стратегически, въз основа 
на неговите прогнози, както и относно 
координацията на изследванията в 
земеделието на национално равнище с 
тези на равнището на Съюза. Ще бъдат 
установени подходящи връзки с 
европейското партньорство за иновации 
„Производителност и устойчивост на 
селското стопанство“, чиито цели 
следва да бъдат насочени към 
екосистемния подход, особено към 
агроекологията, а неговото 
управление следва да осигурява широко 
участие на заинтересованите страни.

Or. en
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Изменение 727
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вече съществува голям обем от добре 
признати съществуващи научни 
доказателства за връзката между 
влошаването на базата от природни 
ресурси, включително биологичното 
разнообразие, и функционирането на 
естествените и полуестествени 
екосистеми за осигуряване на крайно 
необходими услуги за обществото; 
ето защо е време да се действа по 
решения, предложени в резултат от 
тези научни изследвания.

Or. en

Изменение 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефектът от разпространението на 
резултатите от научноизследователска 
дейност ще бъде подкрепен чрез 
специални действия за обмен на 
информация и знания и чрез 
въвличането на различни участници във 
всеки етап на изпълнение на проектите. 
Изпълнението ще съчетае широк набор 
от дейности, в това число съществени 
демонстрационни и пилотни действия. 
Ще бъде насърчаван лесен и свободен 
достъп до резултати от изследвания и до 
най-добри практики, когато е възможно 
посредством бази данни.

Ефектът от разпространението на 
резултатите от научноизследователска 
дейност ще бъде подкрепен чрез 
специални действия за обмен на 
информация и знания и чрез 
въвличането на различни участници във 
всеки етап на изпълнение на проектите. 
Изпълнението ще съчетае широк набор 
от дейности, в това число съществени 
демонстрационни и пилотни действия. 
Ще бъде насърчаван лесен и устойчив 
свободен достъп до резултати от 
изследвания и до най-добри практики, 
когато е възможно посредством бази 
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данни.

Or. en

Изменение 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефектът от разпространението на 
резултатите от научноизследователска 
дейност ще бъде подкрепен чрез 
специални действия за обмен на 
информация и знания и чрез 
въвличането на различни участници във 
всеки етап на изпълнение на проектите. 
Изпълнението ще съчетае широк набор 
от дейности, в това число съществени 
демонстрационни и пилотни действия. 
Ще бъде насърчаван лесен и свободен 
достъп до резултати от изследвания и до 
най-добри практики, когато е възможно 
посредством бази данни.

Ефектът от разпространението на 
резултатите от научноизследователска 
дейност ще бъде подкрепен чрез 
специални действия за обмен на 
информация и знания и технологии 
чрез въвличането на различни 
участници във всеки етап на изпълнение 
на проектите. Изпълнението ще съчетае 
широк набор от дейности, в това число 
съществени демонстрационни и 
пилотни действия. Ще бъде насърчаван 
лесен и свободен достъп до резултати от 
изследвания и до най-добри практики, 
когато е възможно посредством бази 
данни.

Or. en

Изменение 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичната подкрепа за МСП ще 
даде възможност за по-голямо участие 
на земеделските стопанства, 
риболовните и други видове 
микропредприятия в научни 
изследвания и демонстрационни 

Специфичната подкрепа за МСП ще 
даде възможност за по-голямо участие 
на земеделските стопанства, 
риболовните и други видове 
микропредприятия в научни 
изследвания и демонстрационни 
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дейности. Ще бъдат взети предвид 
специфичните нужди на сектора на 
първичното производство от услуги в 
подкрепа на иновациите и от структури 
за разпространение на информация. 
Прилагането ще съчетае широк спектър 
от дейности, включително дейности за 
обмен на знания, където участието на 
земеделски производители и 
посредници ще бъде активно 
гарантирано с оглед обобщаване на 
научноизследователските нужди на 
крайните потребители. Ще бъде 
насърчаван лесен и свободен достъп до 
резултати от изследвания и до най-
добри практики.

дейности. Ще бъдат взети предвид 
специфичните нужди на сектора на 
първичното производство от услуги в 
подкрепа на иновациите и от структури 
за разпространение на информация. 
Прилагането ще съчетае широк спектър 
от дейности, включително дейности за 
обмен на знания, където участието на 
земеделски производители и 
посредници ще бъде активно 
гарантирано с оглед обобщаване на 
научноизследователските нужди на 
крайните потребители. Ще бъде 
насърчаван лесен и устойчив свободен 
достъп до резултати от изследвания и до 
най-добри практики.

Or. en

Изменение 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се оказва подкрепа за определяне на 
стандарти с цел подпомагане на 
ускореното внедряване на пазара за 
нови биологични стоки и услуги.

Ще се оказва подкрепа за определяне на 
стандарти с цел подпомагане на 
ускореното внедряване на пазара за 
нови биологични стоки и услуги, 
вариращи от сухоземните и водните 
производствени системи до крайния 
потребител.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде изяснено, че ще се използва стандартна среда в цялата стойностна 
верига, от първичното производство (сухоземно или водно) до крайния потребител. 
Това е единственият начин да се гарантира, че цялата стойностна верига изпълнява 
общи цели.
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Изменение 732
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се оказва подкрепа за определяне на 
стандарти с цел подпомагане на 
ускореното внедряване на пазара за 
нови биологични стоки и услуги.

Ще се оказва подкрепа за определяне на 
стандарти по целесъобразност.

Or. en

Изменение 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейности по планирането ще бъдат 
осъществени в секторите на 
биоикономиката, включително 
разработването на бази данни, 
показатели и модели, занимаващи се със 
световни, европейски, национални и 
регионални измерения. Ще бъде 
разработена Европейска обсерватория за 
биоикономика, която ще картографира и 
наблюдава дейностите в областта на 
научните изследвания и иновациите на 
равнище на Съюза и на световно 
равнище, ще разработи ключови 
показатели за постигнатите резултати и 
ще наблюдава иновационните политики 
в биоикономиката.

Дейности по планирането ще бъдат 
осъществени в секторите на 
биоикономиката, включително 
разработването на бази данни, 
показатели и модели, занимаващи се със 
световни, европейски, национални и 
регионални измерения. Ще бъде 
разработена Европейска обсерватория за 
биоикономика, обединяваща всички 
заинтересовани лица от областта на 
науката, промишлеността и 
гражданското общество, която ще 
картографира и наблюдава дейностите в 
областта на научните изследвания и 
иновациите на равнище на Съюза и на 
световно равнище, ще разработи 
ключови показатели за постигнатите 
резултати и ще наблюдава 
иновационните политики в 
биоикономиката.

Or. en
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Изменение 734
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение 1 – Част ІІІ – точка 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 3. Енергийна ефективност и сигурна, 
чиста и ефективна енергия

Or. ro

Изменение 735
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение 1 – Част ІІІ – точка 3.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Намаляване на потреблението на 
енергия и на емисиите на въглероден 
двуокис чрез интелигентно и устойчиво 
използване

3.1. Повишаване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
потреблението на енергия и на емисиите 
на въглероден двуокис чрез 
интелигентно и устойчиво използване

Or. ro

Изменение 736
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Намаляване на потреблението на 
енергия и на емисиите на въглероден 
двуокис чрез интелигентно и устойчиво 
използване

3.1. Намаляване на потреблението на 
енергия и на емисиите на въглероден 
двуокис чрез интелигентно, устойчиво 
производство и използване на 
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електроенергия

Or. en

Изменение 737
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността.

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността. Програмата 
„Хоризонт 2020“ би могла да 
подпомогне Съюза да надскочи целите 
от 20% чрез по-силно насърчаване на 
разработването на енергия от 
възобновяеми източници и напредъка 
и нововъведенията в областта на 
енергийната ефективност.

Or. en
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Изменение 738
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността.

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на нови и 
съществуващи сгради с почти нулеви 
емисии, на технологии за 
възобновяема енергия и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и заедно с 
енергията от възобновяеми 
източници да намали въглеродните 
емисии в енергийния сектор, да 
повиши сигурността на енергийните 
доставки, да намали екологичните и 
климатичните въздействия и да засили 
конкурентоспособността и 
лидерството на Европа на световно 
равнище.. Финансирането за 
изследвания и развитие на 
производството на електроенергия на 
основата на изкопаеми горива поради 
тази причина не отговаря на 
условията по това обществено 
предизвикателство.
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Or. en

Обосновка

Енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, заедно с 
инфраструктурата, се определят в Енергийната пътна карта на ЕО до 2050 г., като 
„удовлетворяващи всички участници“. За да бъдат постигнати тези цели и за да се 
задържи водещата роля на Европа в тази област е необходимо да бъде даден тласък 
на научноизследователската и развойна дейност както в областта на енергийната 
ефективност, така и при технологиите за енергия от възобновяеми източници . 
Следователно по време на периоди на ограничено публично финансиране 
изразходването на всяко евро от бюджета на „Хоризонт 2020“ за технологии от 
изкопаеми горива, следва да се разглежда в разрез на целите, посочени в „Сигурна, 
чиста и ефективна енергия“.

Изменение 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един
от най-ефикасните начини за 
намаляване търсенето на енергия и да 
повиши сигурността на енергийните 
доставки, да намали екологичните и 
климатичните въздействия и да засили

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа са често неефикасни и в голяма 
степен неустойчиви, което води до 
значителни въздействия върху околната 
среда и изменението на климата. 
Развитието на нови и съществуващи,
сгради с почти нулеви емисии и на 
сгради с положителен енергиен 
баланс и на една високоефективна и 
устойчива промишленост, както и 
масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност и енергоспестяването ще
осигурят най-ефикасния начин за 
намаляване търсенето на енергия, като 
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конкурентоспособността. повишат сигурността на енергийните 
доставки, намалят екологичните и 
климатичните въздействия и засилят
конкурентоспособността и 
лидерството на Европа на световно 
равнище. Финансирането за 
изследвания и разработване на 
технологии за изкопаеми горива 
поради тази причина не отговаря на 
условията по това обществено 
предизвикателство.

Or. en

Изменение 740
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта (в т.ч. морския 
транспорт), сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради и кораби 
с почти нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
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конкурентоспособността. конкурентоспособността.

Or. en

Изменение 741
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността.

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии, на технологии за 
възобновяема енергия и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността и 
лидерството на Съюза в тази област.

Or. en

Изменение 742
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността.

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулево енергопотребление и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността.

Or. en

Изменение 743
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2050 г. следва да се постигне 80—95 
% намаление на емисиите на 
парникови газове. Всички сценарии в 
Енергийната пътна карта за периода 
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до 2050 г. показват, че до средата на 
този век технологиите за 
възобновяема енергия ще съставляват 
най-голям дял от технологиите за 
енергийни доставки, както и че 
енергийната ефективност ще играе 
решаваща роля за постигане на 
целите. Ето защо е целесъобразно 85 
% от бюджета по това 
предизвикателство да бъдат насочени 
към изследвания и иновации в 
областта на енергията от  
възобновяеми източници и към 
постигане на енергийна ефективност 
на равнище крайно потребление.

Or. en

Изменение 744
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – Част ІІІ – точка 3.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.1. С цел да се намали 
енергопотреблението и да се премахне 
разхищението на енергия, като 
същевременно се предоставят услуги, от 
които обществото и икономиката се 
нуждаят, е необходимо не само да се 
внедрят на масовия пазар повече, по-
ефикасни, по-рентабилни, по-щадящи 
околната среда и по-интелигентни 
продукти и услуги, но и да се 
интегрират компоненти и устройства по 
такъв начин, че да взаимодействат за 
оптимизиране на цялостното 
потребление на енергия от сградите, 
услугите и промишлеността.

3.1.1. С цел да се гарантира 
енергийната ефективност и да се 
премахне разхищението на енергия, 
като същевременно се предоставят 
услуги, от които обществото и 
икономиката се нуждаят, е необходимо 
не само да се внедрят на масовия пазар 
повече, по-ефикасни, по-рентабилни, 
по-щадящи околната среда и по-
интелигентни продукти и услуги, но и 
да се интегрират компоненти и 
устройства по такъв начин, че да 
взаимодействат за оптимизиране на 
цялостното потребление на енергия от 
сградите, услугите и промишлеността.

Or. it
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Изменение 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигури пълното приемане от 
потребителите и да се реализират 
всички предимства за тях (включително 
възможността да следят своето 
собствено потребление), енергийните 
характеристики на тези технологии и 
услуги трябва да бъдат приспособени и 
оптимизирани за прилагането им в 
съответната работна среда. Това изисква 
не само изследване, разработване и 
изпитване на нови информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) и 
техники за наблюдение и контрол, но и 
широкомащабни демонстрационни 
проекти и предпазарни дейности за 
осигуряване на оперативна 
съвместимост и възможности за 
разрастване. Такива проекти следва да 
се стремят да разработят общи 
процедури за събиране, обобщаване и 
анализиране на данни за 
енергопотреблението и емисиите с цел 
подобряване на измеримостта, 
прозрачността, социалната 
приемливост, планирането и видимостта 
на използването на енергия и нейните 
въздействия върху околната среда.

За да се осигури пълното приемане от 
потребителите и да се реализират 
всички предимства за тях (включително 
възможността да следят своето 
собствено потребление), енергийните 
характеристики на тези технологии и 
услуги трябва да бъдат приспособени и 
оптимизирани за прилагането им в 
съответната работна среда. Това изисква 
не само изследване, разработване и 
изпитване на нови информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) и 
техники за наблюдение и контрол, но и 
широкомащабни демонстрационни 
проекти и предпазарни дейности за 
осигуряване на оперативна 
съвместимост и възможности за 
разрастване. Такива проекти следва да 
се стремят да разработят общи 
процедури за събиране, обобщаване и 
анализиране на данни за 
енергопотреблението и емисиите с цел 
подобряване на измеримостта, 
прозрачността, точността, социалната 
приемливост, планирането и видимостта 
на използването на енергия и нейните 
въздействия върху околната среда.

Or. en

Изменение 746
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигури пълното приемане от 
потребителите и да се реализират 
всички предимства за тях (включително 
възможността да следят своето 
собствено потребление), енергийните 
характеристики на тези технологии и 
услуги трябва да бъдат приспособени и 
оптимизирани за прилагането им в 
съответната работна среда. Това изисква 
не само изследване, разработване и 
изпитване на нови информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) и 
техники за наблюдение и контрол, но и 
широкомащабни демонстрационни 
проекти и предпазарни дейности за 
осигуряване на оперативна 
съвместимост и възможности за 
разрастване. Такива проекти следва да 
се стремят да разработят общи 
процедури за събиране, обобщаване и 
анализиране на данни за 
енергопотреблението и емисиите с цел 
подобряване на измеримостта, 
прозрачността, социалната 
приемливост, планирането и видимостта 
на използването на енергия и нейните 
въздействия върху околната среда.

За да се осигури пълното приемане от 
потребителите и да се реализират 
всички предимства за тях (включително 
възможността да следят своето 
собствено потребление), енергийните 
характеристики на тези технологии и 
услуги трябва да бъдат подобрени,
приспособени и оптимизирани за 
прилагането им в съответната работна 
среда. Това изисква не само изследване, 
разработване и изпитване на нови 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) и техники за 
наблюдение и контрол, но и 
широкомащабни демонстрационни 
проекти и предпазарни дейности за 
осигуряване на оперативна 
съвместимост и възможности за 
разрастване. Такива проекти следва да 
се стремят да разработят общи 
процедури за събиране, обобщаване и 
анализиране на данни за 
енергопотреблението и емисиите с цел 
подобряване на измеримостта, 
прозрачността, социалната 
приемливост, планирането и видимостта 
на използването на енергия и нейните 
въздействия върху околната среда.

Or. en

Изменение 747
Paul Rübig

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2. Отключване на потенциала на 
ефективни и възобновяеми 
отоплително-охладителни системи

3.1.2. Отключване на потенциала на 
икономически конкурентоспособни, 
ефективни и възобновяеми 
отоплително-охладителни системи
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Or. en

Изменение 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Значителен дял от потреблението на 
енергия на територията на Съюза се 
използва за отопление и охлаждане, така 
че развитието на икономически 
целесъобразни и ефикасни технологии, 
на технологии за системна интеграция, 
напр. възможност за свързване в мрежа 
със стандартизирани езици и услуги в 
тази област, би имало значително 
въздействие за намаляване на 
енергийното търсене. Това изисква 
изследвания и демонстрации на нови 
системи и компоненти както за 
промишлени, така и за жилищни сгради, 
например децентрализирано и районно 
снабдяване с топла вода, отопление и 
охлаждане на помещения. Това би 
трябвало да обхваща различни 
технологии: слънчева топлинна енергия, 
енергия от геотермална енергия, 
биомаса, термопомпи, комбинирано 
производство на топлоенергия и 
електроенергия и т.н., и да отговори на 
изискванията за сгради и квартали с 
почти нулево потребление на енергия. 
Необходими са по-нататъшни научни 
пробиви, по-специално в областта на 
термичното съхранение на енергия от 
възобновяеми източници, с цел да се 
насърчи развитието и разгръщането на 
ефективни комбинации от хибридни 
отоплителни и охладителни системи за 
централизирани и децентрализирани 
приложения.

Значителен дял от потреблението на 
енергия на територията на Съюза се 
използва за отопление и охлаждане, така 
че развитието на икономически 
целесъобразни, устойчиви и ефикасни 
технологии, на технологии за системна 
интеграция, напр. възможност за 
свързване в мрежа със стандартизирани 
езици и услуги в тази област, би имало 
значително въздействие за намаляване 
на енергийното търсене. Това изисква 
изследвания и демонстрации на нови 
системи и компоненти както за 
промишлени, така и за жилищни сгради, 
например децентрализирано и районно 
снабдяване с топла вода, отопление и 
охлаждане на помещения. Това би 
трябвало да обхваща различни 
технологии: слънчева топлинна енергия, 
енергия от геотермална енергия, 
биомаса, термопомпи, комбинирано 
производство на топлоенергия и 
електроенергия и т.н., и да отговори на 
изискванията за сгради и квартали с 
почти нулево потребление на енергия. 
Необходими са по-нататъшни научни 
пробиви, по-специално в областта на 
термичното съхранение на енергия от 
възобновяеми източници, с цел да се 
насърчи развитието и разгръщането на 
ефективни комбинации от хибридни 
отоплителни и охладителни системи за 
централизирани и децентрализирани 
приложения.

Or. en
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Изменение 749
Paul Rübig

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Значителен дял от потреблението на 
енергия на територията на Съюза се 
използва за отопление и охлаждане, така 
че развитието на икономически 
целесъобразни и ефикасни технологии, 
на технологии за системна интеграция, 
напр. възможност за свързване в мрежа 
със стандартизирани езици и услуги в 
тази област, би имало значително 
въздействие за намаляване на 
енергийното търсене. Това изисква 
изследвания и демонстрации на нови 
системи и компоненти както за 
промишлени, така и за жилищни сгради, 
например децентрализирано и районно 
снабдяване с топла вода, отопление и 
охлаждане на помещения. Това би 
трябвало да обхваща различни 
технологии: слънчева топлинна енергия, 
енергия от геотермална енергия, 
биомаса, термопомпи, комбинирано 
производство на топлоенергия и 
електроенергия и т.н., и да отговори на 
изискванията за сгради и квартали с 
почти нулево потребление на енергия. 
Необходими са по-нататъшни научни 
пробиви, по-специално в областта на 
термичното съхранение на енергия от 
възобновяеми източници, с цел да се 
насърчи развитието и разгръщането на 
ефективни комбинации от хибридни 
отоплителни и охладителни системи за 
централизирани и децентрализирани 
приложения.

Значителен дял от потреблението на 
енергия на територията на Съюза се 
използва за отопление и охлаждане, така 
че развитието на икономически 
конкурентоспособни и ефикасни 
технологии, на технологии за системна 
интеграция, напр. възможност за 
свързване в мрежа със стандартизирани 
езици и услуги в тази област, би имало 
значително въздействие за намаляване 
на енергийното търсене. Това изисква 
изследвания и демонстрации на нови 
системи и компоненти както за 
промишлени и търговски, така и за 
жилищни сгради, например 
децентрализирано и районно снабдяване 
с топла вода, отопление и охлаждане на 
помещения. Това би трябвало да 
обхваща различни технологии: слънчева 
топлинна енергия, енергия от 
геотермална енергия, биомаса, 
термопомпи, комбинирано 
производство на топлоенергия и 
електроенергия и т.н., и да отговори на 
изискванията за сгради и квартали с 
почти нулево потребление на енергия. 
Необходими са по-нататъшни научни 
пробиви, по-специално в областта на 
термичното съхранение на енергия от 
възобновяеми източници, с цел да се 
насърчи развитието и разгръщането на 
ефективни комбинации от енергийни 
източници и технологии в хибридни 
отоплителни и охладителни системи за 
централизирани и децентрализирани 
приложения.

Or. en
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Обосновка

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Изменение 750
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.2 – параграф 1а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел с по-голям успех да се намали 
търсенето на енергия за отопление и 
охлаждане, мерките за ефикасност 
трябва да бъдат придружавани от 
едновременно въвеждане на пазара на 
нисковъглеродни или безвъглеродни 
източници за отопление и охлаждане. 
Отключването на потенциала на 
технологиите за отопление и 
охлаждане с енергия от възобновяеми 
източници изисква значително 
засилване на изследователската и 
развойна дейност. За да се осигури 
правилен стимул за разгръщане на 
технологиите за отопление и 
охлаждане с енергия от възобновяеми 
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източници, трябва да се повиши 
тяхната ефикасност, а разходите да 
се намалят. Трябва да се разработят 
нови решения за сгради и жилищни 
райони с почти нулево 
енергопотребление. По-специално е 
необходимо: да се разработи 
устойчива и високоефективна верига 
за доставка и използване на биомаса, 
да се разработят икономически 
конкурентоспособни слънчево -
топлинни системи и сгради, 
отоплявани със слънчева енергия, 
както и ефективни и икономически 
рентабилни геотермални 
отоплителни системи, икономически 
оптимизирани термопомпи, ефикасни 
базови технологии (съхранение на 
топлинна енергия и хибридни 
системи) и интелигентни мрежи за 
топлинна енергия.

Or. en

Изменение 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
значителен обем. В същото време 
градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
значителен обем. Във връзка с това 
съществува необходимост от 
насърчаване на интегрирани 
системни стратегии за градско 
развитие, които вземат предвид: 
енергийната ефективност, 
достъпността, зелените площи, 
адаптирането на местообитанията 
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ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за транспорта, обработката 
на отпадъците и водите, както и за ИКТ 
в градската среда, е от особено значение 
в прехода към общество с ниски 
въглеродни емисии. Трябва да се 
предвидят целенасочени инициативи в 
подкрепа на сближаването на 
промишлените вериги за възникване на 
стойност в секторите на енергетиката, 
транспорта и ИКТ с цел постигане на 
интелигентни приложения в градска 
среда. Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
засегнати от тази трансформация.

и социалната интеграция. В същото 
време градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за транспорта, обработката 
на отпадъците и водите, както и за ИКТ 
в градската среда, е от особено значение 
в прехода към общество с ниски 
въглеродни емисии. Трябва да се 
предвидят целенасочени инициативи в 
подкрепа на сближаването на 
промишлените вериги за възникване на 
стойност в секторите на енергетиката, 
транспорта и ИКТ с цел постигане на 
интелигентни приложения в градска 
среда. Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
засегнати от тази трансформация.

Or. en

Изменение 752
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
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парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
значителен обем. В същото време 
градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за транспорта, обработката 
на отпадъците и водите, както и за ИКТ 
в градската среда, е от особено значение 
в прехода към общество с ниски 
въглеродни емисии. Трябва да се 
предвидят целенасочени инициативи в 
подкрепа на сближаването на 
промишлените вериги за възникване на 
стойност в секторите на енергетиката, 
транспорта и ИКТ с цел постигане на 
интелигентни приложения в градска 
среда. Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
засегнати от тази трансформация.

парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване в значителен 
обем. В същото време градските райони 
са засегнати от намаляването на 
качеството на въздуха и изменението на 
климата и трябва да разработят свои 
собствени стратегии за смекчаване на 
последствията и адаптиране. 
Намирането на новаторски енергийни 
решения (намаляване на общото 
енергопотребление, както и 
повишаване на новаторските, 
системни енергийни решения (енергия 
от възобновяеми източници, 
енергийна ефективност, електроенергия 
и системи за отопление и охлаждане), 
интегрирани с решенията за транспорта, 
обработката на отпадъците и водите, 
както и за ИКТ в градската среда, е от 
особено значение в прехода към  
енергийно ефективно, основано на 
енергия от възобновяеми източници 
общество. Трябва да се предвидят 
целенасочени инициативи в подкрепа на 
сближаването на промишлените вериги 
за възникване на стойност в секторите 
на енергетиката, транспорта и ИКТ с 
цел постигане на интелигентни 
приложения в градска среда. 
Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите, екологичните и 
културните въпроси, засегнати от тази 
трансформация.

Or. en

Изменение 753
Eija-Riitta Korhola
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Предложение за решение
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
значителен обем. В същото време 
градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за транспорта, 
обработката на отпадъците и водите, 
както и за ИКТ в градската среда, е от 
особено значение в прехода към 
общество с ниски въглеродни емисии. 
Трябва да се предвидят целенасочени 
инициативи в подкрепа на сближаването 
на промишлените вериги за възникване 
на стойност в секторите на 
енергетиката, транспорта и ИКТ с цел 
постигане на интелигентни приложения 
в градска среда. Същевременно трябва 
да бъдат разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
засегнати от тази трансформация.

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
значителен обем. В същото време 
градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за чист транспорт (в т.ч. 
морски транспорт) и чисти превозни 
средства, обработката на отпадъците и 
водите, както и за ИКТ в градската 
среда, е от особено значение в прехода 
към общество с ниски въглеродни 
емисии. Трябва да се предвидят 
целенасочени инициативи в подкрепа на 
сближаването на промишлените вериги 
за възникване на стойност в секторите 
на енергетиката, транспорта и ИКТ с 
цел постигане на интелигентни 
приложения в градска среда. 
Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Основен акцент следва да бъде 
поставен върху свързването на по-
широк диапазон от 
научноизследователски дейности за 
нови пазарни решения и технологии, 
които осигуряват дългосрочна визия.
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
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засегнати от тази трансформация.
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