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Изменение 378
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да стимулира значителен 
напредък в граничните области на 
знанието ЕСНИ ще подкрепя отделни 
екипи при осъществяването на 
изследвания в която и да е сфера на 
фундаменталните научни и 
технологични изследвания, която 
попада в обхвата на „Хоризонт 2020“, 
включително инженерството, 
обществените и хуманитарните науки. 
Ако е необходимо, могат да се вземат 
под внимание специални 
научноизследователски теми или целеви 
групи (напр. новото поколение научни 
изследователи / нововъзникващите 
екипи), следвайки целите на ЕСНИ и 
нуждите от ефикасно изпълнение. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
нововъзникващите и бързо растящите 
области на границата на знанието, както 
и на връзките между дисциплините.

С цел да стимулира значителен 
напредък в граничните области на 
знанието ЕСНИ ще подкрепя отделни 
екипи при осъществяването на 
изследвания в която и да е сфера на 
фундаменталните научни и 
технологични изследвания, която 
попада в обхвата на „Хоризонт 2020“, 
включително инженерството, 
обществените и хуманитарните науки, и 
ще отправя конкретни покани за
предложения, в които основното 
правило ще бъде, че най-добрите и 
търсени изследователи могат да
провеждат изследванията си извън 
тяхната държава на произход и 
безвъзмездните средства няма да се 
прехвърлят в държавата на произход.
Ако е необходимо, могат да се вземат 
под внимание специални 
научноизследователски теми или целеви 
групи (напр. новото поколение научни 
изследователи / нововъзникващите 
екипи), следвайки целите на ЕСНИ и 
нуждите от ефикасно изпълнение. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
нововъзникващите и бързо растящите 
области на границата на знанието, както 
и на връзките между дисциплините.

Or. it

Изменение 379
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да стимулира значителен 
напредък в граничните области на 
знанието ЕСНИ ще подкрепя отделни 
екипи при осъществяването на 
изследвания в която и да е сфера на 
фундаменталните научни и 
технологични изследвания, която 
попада в обхвата на „Хоризонт 2020“, 
включително инженерството, 
обществените и хуманитарните науки. 
Ако е необходимо, могат да се вземат 
под внимание специални 
научноизследователски теми или целеви 
групи (напр. новото поколение научни 
изследователи / нововъзникващите 
екипи), следвайки целите на ЕСНИ и 
нуждите от ефикасно изпълнение. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
нововъзникващите и бързо растящите
области на границата на знанието, както 
и на връзките между дисциплините.

С цел да стимулира значителен 
напредък в граничните области на 
знанието ЕСНИ ще подкрепя отделни 
екипи при осъществяването на 
изследвания в която и да е сфера на 
фундаменталните научни и 
технологични изследвания, която 
попада в обхвата на „Хоризонт 2020“, 
включително инженерството, 
обществените и хуманитарните науки. 
Ако е необходимо, могат да се вземат 
под внимание специални 
научноизследователски теми или целеви 
групи (напр. новото поколение научни 
изследователи / нововъзникващите 
екипи, жените), следвайки целите на 
ЕСНИ и нуждите от ефикасно 
изпълнение. Особено внимание ще бъде 
отделено на нововъзникващите и бързо 
растящите области на границата на 
знанието, както и на връзките между
дисциплините.

Or. en

Изменение 380
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независими изследователи без оглед на 
възрастта и държавата, от която идват, 
включително начинаещи изследователи, 
които в момента се оформят като 
независими лидери на научни 
изследвания, ще бъдат подкрепени при 
осъществяването на техните научни 
изследвания в Европа.

Независими изследователи без оглед на 
възрастта и държавата, от която идват, 
включително начинаещи изследователи, 
които в момента се оформят като 
независими лидери на научни 
изследвания, ще бъдат подкрепени при 
осъществяването на техните научни 
изследвания в Европа. Също така 
може да се предоставя подкрепа за 
завръщането и реинтегрирането на 
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изследователи след изтичането на 
периода, финансиран от ЕСНИ, 
особено в съчетание със схемата
„председателство на европейското 
научноизследователско 
пространство“.

Or. en

Изменение 381
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независими изследователи, без оглед на 
възрастта, включително начинаещи 
изследователи, които в момента се 
оформят като независими лидери на 
научни изследвания, ще бъдат 
подкрепени при осъществяването на 
техните научни изследвания в Европа.

Независими изследователи, без оглед на 
възрастта и пола им, включително 
начинаещи изследователи, които в 
момента се оформят като независими 
лидери на научни изследвания, ще бъдат 
подкрепени при осъществяването на 
техните научни изследвания в Европа.

Or. en

Изменение 382
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследванията на известни 
изследователи от различни държави 
членки ще се насърчават също чрез 
безвъзмездна помощ за 
взаимодействие по линия на ЕСНИ, 
която се оказа много привлекателна 
за изследователите при предишната 
рамкова програма.
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Or. en

Изменение 383
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се прилага подход „за управление от 
научните изследователи“. Това 
означава, че ЕСНИ ще подкрепя 
проекти, изпълнявани от научни 
изследователи по избрани от тях теми в 
рамките на обсега на поканите за 
предложения. Предложенията ще се 
оценяват единствено въз основа на 
критерия за върхови научни постижения 
съгласно оценката на партньорска 
проверка, отчитайки върховите 
постижения в рамките на новите групи, 
новото поколение научни 
изследователи, както и на утвърдилите 
се екипи, и като се отделя особено 
внимание на предложения с висока 
степен на безпрецедентност, включващи 
съответно високи научни рискове.

Ще се прилага подход „за управление от 
научните изследователи“. Това 
означава, че ЕСНИ ще подкрепя 
проекти, изпълнявани от научни 
изследователи по избрани от тях теми в 
рамките на обсега на поканите за 
предложения. Предложенията ще се 
оценяват въз основа на критерия за 
върхови научни постижения съгласно 
оценката на партньорска проверка, 
отчитайки върховите постижения в 
рамките на новите групи, новото 
поколение научни изследователи, по-
специално в по-слабо развитите 
страни, както и на утвърдилите се 
екипи, и като се отделя особено 
внимание на предложения с висока 
степен на безпрецедентност, включващи 
съответно високи научни рискове.

Or. en

Изменение 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се прилага подход „за управление от 
научните изследователи“. Това 
означава, че ЕСНИ ще подкрепя 
проекти, изпълнявани от научни 

Ще се прилага подход „за управление от 
научните изследователи“. Това 
означава, че ЕСНИ ще подкрепя 
проекти, изпълнявани от научни 
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изследователи по избрани от тях теми в 
рамките на обсега на поканите за 
предложения. Предложенията ще се 
оценяват единствено въз основа на 
критерия за върхови научни постижения 
съгласно оценката на партньорска 
проверка, отчитайки върховите 
постижения в рамките на новите групи, 
новото поколение научни 
изследователи, както и на утвърдилите 
се екипи, и като се отделя особено 
внимание на предложения с висока 
степен на безпрецедентност, включващи 
съответно високи научни рискове.

изследователи по избрани от тях теми в 
рамките на обсега на поканите за
предложения. Предложенията ще се 
оценяват единствено въз основа на 
критерия за върхови научни постижения 
съгласно оценката на партньорска 
проверка, отчитайки върховите 
постижения в рамките на новите групи, 
новото поколение научни 
изследователи, както и на утвърдилите 
се екипи, равенството между 
половете, и като се отделя особено 
внимание на предложения с висока 
степен на безпрецедентност, включващи 
съответно високи научни рискове.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Carvalho, изменение 44.

Изменение 385
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Научна стратегия: (1) Разработване на научна стратегия:

Or. en

Изменение 386
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Научно управление, наблюдение и 
контрол на качеството:

(2) Извършване на научно управление, 
наблюдение и контрол на качеството:
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Or. en

Изменение 387
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1 – точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ако е целесъобразно, ще определи от 
научна гледна точка позиции за 
изпълнението и управлението на 
поканите за предложения, критерии за 
оценка, процеси на партньорската 
проверка, включително за подбора на 
експерти, и методи за партньорската 
проверка и за оценка на предложенията 
и необходимите правила и насоки за
изпълнение, на основата на които ще 
бъде определено предложението, което 
ще се финансира под надзора на 
научния съвет, и ще се занимае с всички 
други въпроси, които оказват влияние 
върху постиженията и въздействието на 
инициативите на ЕСНИ, както и 
качеството на извършваните научни 
изследвания, включително основните 
условия на образеца на ЕСНИ за 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства;

– ако е целесъобразно, ще определи от 
научна гледна точка позиции за 
изпълнението и управлението на 
поканите за предложения, ще 
разработи критерии за оценка, процеси 
на партньорската проверка, 
включително за подбора на експерти, и 
методи за партньорската проверка и за 
оценка на предложенията и 
необходимите правила и насоки за 
изпълнение, на основата на които ще 
бъде определено предложението, което 
ще се финансира под надзора на 
научния съвет, и ще се занимае с всички 
други въпроси, които оказват влияние 
върху постиженията и въздействието на 
инициативите на ЕСНИ, както и 
качеството на извършваните научни 
изследвания, включително основните 
условия на образеца на ЕСНИ за 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства;

Or. en

Изменение 388
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комуникация и разпространение на (3) Организиране на комуникация и 
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резултатите: разпространение на резултатите:

Or. en

Обосновка

С цел постигане на яснота.

Изменение 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1 – точка 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще осигурява комуникация с научната 
общност и с ключови заинтересувани 
страни относно дейностите и 
постиженията на ЕСНИ;

– ще осигурява комуникация с научната 
общност, с ключови заинтересувани 
страни и регионални и национални 
финансиращи агенции относно 
дейностите и постиженията на ЕСНИ;

Or. en

Изменение 390
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1 – точка 3 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- опит за насърчаване на активното 
участие на изследователите от по-
слабо представените европейски 
региони.

Or. en

Изменение 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1 – точка 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ще докладва редовно на Комисията за 
своите дейности.

– ще докладва редовно на Комисията, 
Европейския парламент и Съвета за 
своите дейности.

Or. fr

Изменение 392
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на научния съвет следва да 
получават възнаграждение за 
извършените дейности под формата на 
хонорар и, когато е целесъобразно, на 
възстановяване на пътните разноски и 
разноските за престой.

Членовете на научния съвет следва да 
получават възнаграждение за 
извършените дейности под формата на 
хонорар и, когато е целесъобразно, на 
възстановяване на 50 % от техните 
надлежно документирани пътни 
разноски и разноски за престой.

Or. it

Обосновка

Трябва да се определи таван за възстановяване на пътните разноски и разноските за 
престой, за да се предотврати злоупотребата и да се гарантира, че не се разхищават 
средства.

Изменение 393
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на ЕСНИ се установява в Председателят на ЕСНИ се установява в 
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Брюксел за срока на изпълнение на 
длъжността и посвещава голямата 
част от времето си на работата на 
ЕСНИ. Той/тя ще получава 
възнаграждение, съответстващо на 
възнагражденията на висшите 
ръководители в Комисията.

Брюксел за срока на изпълнение на 
длъжността. Той/тя ще получава 
възнаграждение, съответстващо на 
възнагражденията на висшите 
ръководители в Комисията.

Or. it

Изменение 394
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният съвет избира сред своите 
членове трима заместник-
председатели, които подпомагат
председателя в представителните му 
функции и организацията в нейната 
работа. Те могат да заемат също 
длъжността заместник-председател на 
Европейския съвет за научни 
изследвания.

Научният съвет избира сред своите 
членове заместник-председател, 
който подпомага председателя в 
представителните му функции и 
организацията в нейната работа. 
Заместник-председателят заема също 
длъжността заместник-председател на 
Европейския съвет за научни 
изследвания.

Or. it

Изменение 395
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тримата заместник-председатели ще 
получат подкрепа, за да се гарантира 
местна административна помощ на 
адекватно равнище в техните 
институти.

заличава се
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Or. it

Обосновка

За да се гарантира, че не се разхищават средства, административното дублиране 
следва да се избягва.

Изменение 396
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.1 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на ЕСНИ и членовете 
на научния съвет изпълняват 
задълженията си на пълно работно 
време, на изключително основание. 

Or. it

Обосновка

За да се осигури прозрачност и независимост на ЕСНИ, трябва да се установят ясни 
правила, въз основа на които той ще изпълнява своите професионални задължения.

Изменение 397
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на ЕСНИ ще се извършва 
от персонал, назначен за целта, 
включително служебни лица от 
институциите на Съюза, когато е 
необходимо, и ще покрива само 
реалните административни нужди, за да 
гарантира стабилността и 
приемствеността, необходими за 
ефективното управление.

Управлението на ЕСНИ ще се извършва 
от персонал, назначен за целта, и ще 
покрива само реалните 
административни нужди, за да 
гарантира стабилността и 
приемствеността, необходими за 
ефективното управление.
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Or. it

Изменение 398
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на ЕСНИ ще се извършва 
от персонал, назначен за целта, 
включително служебни лица от
институциите на Съюза, когато е 
необходимо, и ще покрива само 
реалните административни нужди, за да 
гарантира стабилността и 
приемствеността, необходими за 
ефективното управление.

Управлението на ЕСНИ ще се извършва 
от служебни лица, работещи в 
институциите на Съюза, и ще покрива 
само реалните административни нужди, 
за да гарантира стабилността и 
приемствеността, необходими за 
ефективното управление.

Or. it

Изменение 399
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.3 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– назначи директора и висшия състав на 
специализираната изпълнителна 
структура, отчитайки вижданията на 
научния съвет;

– назначи и уволни директора и висшия 
състав на специализираната 
изпълнителна структура, отчитайки 
вижданията на научния съвет;

Or. fr

Изменение 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.3 – параграф 1 – тире 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– информира редовно програмния 
комитет относно изпълнението на 
дейностите на ЕСНИ.

– информира редовно програмния 
комитет относно изпълнението на 
дейностите на ЕСНИ и резултатите 
от тях, като гарантира 
непрекъснатото им актуализиране с 
най-новата информация.

Or. en

Изменение 401
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 1 – точка 1.3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информира редовно програмния 
комитет относно изпълнението на 
дейностите на ЕСНИ.

– информира редовно програмния 
комитет, Европейския парламент и 
Съвета относно изпълнението на 
дейностите на ЕСНИ.

Or. it

Обосновка

Дейностите на ЕСНИ трябва да бъдат по-прозрачни и по-ефективно контролирани.

Изменение 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 2 – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата в зародиш на широк набор 
от високорискови визионерни научни 
начинания и съвместни технологични 
проекти е необходима за успешни 
фундаментални изследвания за коренно 

Подкрепата на ранен етап на широк 
набор от високорискови визионерни 
научни начинания и съвместни 
технологични проекти е необходима за 
успешни фундаментални изследвания за 
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нови бъдещи технологии. Като изрично 
не се придържа към теми и 
предписания, тази дейност позволява 
развитието на нови идеи, независимо от 
това кога и къде са възникнали, в най-
широк спектър от теми и дисциплини. 
Подхранването на такива крехки идеи 
изисква гъвкав, поемащ рискове и 
изключително интердисциплинарен 
научноизследователски подход, излизащ 
далеч извън тесните рамки на строго 
технологичните виждания. 
Привличането и насърчаването на нови 
участници с голям потенциал в областта 
на научните изследвания и иновациите, 
като високотехнологични МСП и млади 
изследователи, е важно също така за 
формиране на научните и 
промишлените лидери на бъдещето.

коренно нови бъдещи технологии. Като 
изрично не се придържа към теми и 
предписания, тази дейност позволява 
развитието на нови идеи, независимо от 
това кога и къде са възникнали, в най-
широк спектър от теми и дисциплини. 
Подхранването на такива крехки идеи 
изисква гъвкав, поемащ рискове и 
изключително интердисциплинарен 
научноизследователски подход, излизащ 
далеч извън тесните рамки на строго 
технологичните виждания. 
Привличането и насърчаването на нови 
участници с голям потенциал в областта 
на научните изследвания и иновациите, 
като високотехнологични МСП и млади 
изследователи, е важно също така за 
формиране на научните и 
промишлените лидери на бъдещето.

Or. en

Изменение 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 2 – точка 2.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите по трите стълба на БНТ се 
допълват, от широк кръг дейности в 
рамките на мрежи и общности, насочени 
към създаването на плодородна и 
динамична европейска среда за 
развитието на направлявани от научни 
съображения изследвания на бъдещи 
технологии. Те ще подкрепят бъдещото 
развитие на дейности по БНТ, ще 
насърчат дискусията относно 
последствията от новите технологии и 
ще ускорят тяхното въздействие.

Дейностите по трите стълба на БНТ се 
допълват, от широк кръг дейности в 
рамките на мрежи и общности, насочени 
към създаването на плодородна и 
динамична европейска среда за 
развитието на направлявани от научни 
съображения изследвания на бъдещи 
технологии. Те ще подкрепят бъдещото 
развитие на дейности по БНТ, ще 
насърчат дискусията относно 
последствията от новите технологии и 
ще ускорят тяхното въздействие.
Дейностите по БНТ следва да бъдат 
отворени за сътрудничество с трети 
държави въз основа на общ интерес и 
взаимна полза, като същевременно се 
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защитават европейските интереси.

Or. en

Изменение 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 2 – точка 2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултативен съвет по БНТ ще 
осигури приноса на заинтересованите 
страни относно общата научна 
стратегия, включително определянето 
на работната програма.

Комисията следва да се консултира 
със съответните заинтересовани 
страни по програмата БННТ, 
включително с най-реномирани и 
вещи учени, изследователи и 
инженери от различни 
научноизследователски области, 
действащи от свое име, с оглед на 
приноса относно общата научна 
стратегия. По-специално те ще трябва 
да бъдат консултирани за 
определянето на приоритетите на
работната програма и за извършването 
на необходимите промени, 
включително изготвянето на покани 
за предложения и критерии, 
предотвратяващи дублирания.
За да се сведе до минимум 
дублирането на усилия, Комисията 
следва да се стреми да използва, 
когато това е възможно, 
съществуващите инструменти за 
консултации при прилагането на 
програмата „Хоризонт 2020“, като 
например Европейските иновативни 
партньорства, Европейските 
технологични платформи, 
съвместните инициативи за 
програмиране и др.

Or. en
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Изменение 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 2 – точка 2.4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-малко от 60 % от ресурсите за 
БННТ ще бъдат отделени за 
съвместни гранични изследвания, 
извършвани „отдолу-нагоре“ във 
всички области, като не повече от 
25 % ще бъдат целево насочени към 
провеждането на няколко 
перспективни водещи инициативи на 
БННТ.

Or. en

Изменение 406
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще бъде постигнато по-специално 
чрез структуриране и подобряване на 
постиженията в голяма част от 
висококачественото първоначално 
обучение на млади изследователи и 
докторанти в държавите-членки и 
асоциираните държави. Предоставянето 
на различни умения на младите 
изследователи, които ще им позволят да 
се изправят пред настоящите и 
бъдещите предизвикателства, дава 
възможност на следващото поколение 
изследователи да бъдат предложени 
подобрени професионални перспективи 
както в обществения, така и в частния 
сектор, като по този начин се повиши и 
привлекателността на научната кариера 

Това ще бъде постигнато по-специално 
чрез структуриране и подобряване на 
постиженията в голяма част от 
висококачественото първоначално 
обучение на млади изследователи и 
докторанти в държавите-членки и 
асоциираните държави. Предоставянето 
на различни умения на младите 
изследователи, които ще им позволят да 
се изправят пред настоящите и 
бъдещите предизвикателства, дава 
възможност на следващото поколение 
изследователи да бъдат предложени 
подобрени професионални перспективи 
както в обществения, така и в частния 
сектор, включително сектора на 
организациите на гражданското 



PE492.815v01-00 18/149 AM\907981BG.doc

BG

за младите хора. общество с нестопанска цел, като по 
този начин се повиши и 
привлекателността на научната кариера 
за младите хора.

Or. en

Изменение 407
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще бъде постигнато по-специално 
чрез структуриране и подобряване на 
постиженията в голяма част от 
висококачественото първоначално 
обучение на млади изследователи и 
докторанти в държавите-членки и 
асоциираните държави. Предоставянето 
на различни умения на младите 
изследователи, които ще им позволят да 
се изправят пред настоящите и 
бъдещите предизвикателства, дава 
възможност на следващото поколение 
изследователи да бъдат предложени 
подобрени професионални перспективи 
както в обществения, така и в частния 
сектор, като по този начин се повиши и 
привлекателността на научната кариера 
за младите хора.

Това ще бъде постигнато по-специално 
чрез структуриране и подобряване на 
постиженията в голяма част от 
висококачественото първоначално 
обучение на млади изследователи и 
докторанти в държавите-членки и 
асоциираните държави. Предоставянето 
на различни умения на младите 
изследователи, които ще им позволят да 
се изправят пред настоящите и 
бъдещите предизвикателства, дава 
възможност на следващото поколение 
изследователи да бъдат предложени 
подобрени професионални перспективи 
както в обществения, така и в частния 
сектор, като по този начин се повиши и 
привлекателността на научната кариера 
за младите хора. Затова 
докторантите трябва да бъдат ясно 
определени като една от ключовите 
целеви групи на новата програма за 
образование, обучение, младеж и 
спорт, чиито ресурси трябва да се 
използват като допълнение към 
програмата „Хоризонт 2020“.

Or. fr
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Изменение 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действието ще бъде реализирано под 
формата на подпомагане на избрани 
чрез общоевропейски конкурс програми 
за обучение в областта на научните 
изследвания, осъществявани от 
партньорства между университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници от различни 
държави в Европа и извън нея. Ще 
бъдат подкрепяни също отделни 
институции, които са в състояние да 
предоставят същата обогатяваща среда. 
Ще трябва да се осигури гъвкавост при 
изпълнението на целите, за да се 
отговори на различните нужди. 
Обикновено успешните партньорства са 
под формата на мрежи за 
научноизследователско обучение или 
докторски работи по промишлени теми, 
докато отделни институции рядко
участват в новаторски докторски 
програми. В тази рамка се предвижда 
подкрепа за най-добрите млади научни 
изследователи, независимо от тяхната 
държава на произход, за да се 
присъединят те към тези отлични 
програми.

Действието ще бъде реализирано под 
формата на подпомагане на избрани 
чрез общоевропейски конкурс програми 
за обучение в областта на научните 
изследвания, даващи възможност на 
изследователите да разработят свои 
научноизследователски програми, 
осъществявани от партньорства между 
университети, научноизследователски 
институции, предприятия, МСП и други 
социално-икономически участници от 
различни държави в Европа и извън нея. 
Ще бъдат подкрепяни също отделни 
институции, които са в състояние да 
предоставят същата обогатяваща среда. 
Ще трябва да се осигури гъвкавост при 
изпълнението на целите, за да се 
отговори на различните нужди. 
Обикновено успешните партньорства са,
наред с другото, под формата на мрежи 
за научноизследователско обучение или 
докторски работи по промишлени теми, 
докато отделни институции обикновено, 
но не задължително участват в 
новаторски докторски програми. В тази 
рамка се предвижда подкрепа за най-
добрите млади научни изследователи, 
независимо от тяхната държава на 
произход, за да се присъединят те към 
тези отлични програми.

Or. en

Изменение 409
Giles Chichester

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

Действието ще бъде реализирано под 
формата на подпомагане на избрани 
чрез общоевропейски конкурс програми 
за обучение в областта на научните 
изследвания, осъществявани от 
партньорства между университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници от различни 
държави в Европа и извън нея. Ще 
бъдат подкрепяни също отделни 
институции, които са в състояние да 
предоставят същата обогатяваща среда. 
Ще трябва да се осигури гъвкавост при 
изпълнението на целите, за да се 
отговори на различните нужди. 
Обикновено успешните партньорства са 
под формата на мрежи за 
научноизследователско обучение или 
докторски работи по промишлени теми, 
докато отделни институции рядко 
участват в новаторски докторски 
програми. В тази рамка се предвижда 
подкрепа за най-добрите млади научни 
изследователи, независимо от тяхната 
държава на произход, за да се 
присъединят те към тези отлични 
програми.

Действието ще бъде реализирано под 
формата на подпомагане на избрани 
чрез общоевропейски конкурс програми 
за обучение в областта на научните 
изследвания, осъществявани от 
партньорства между университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници от различни 
държави в Европа и извън нея. Ще 
бъдат подкрепяни също отделни 
институции, които са в състояние да 
предоставят същата обогатяваща среда. 
Ще трябва да се осигури пълна
гъвкавост при изпълнението на целите 
по отношение на 
продължителността, институцията 
домакин, броя на стажантите в 
рамките на общата договорена 
мрежа домакин и финансовия обем за 
проект, за да се отговори на различните 
нужди. Обикновено успешните 
партньорства са под формата на мрежи 
за научноизследователско обучение или 
докторски работи по промишлени теми 
или комбинация от тях под формата 
на виртуални центрове за обучение, 
докато отделни институции рядко 
участват в новаторски докторски 
програми. В тази рамка се предвижда 
подкрепа за най-добрите млади научни 
изследователи, независимо от тяхната 
държава на произход, за да се 
присъединят те към тези отлични 
програми.

Or. en

Изменение 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Тези програми за обучение ще са 
насочени към развитие и разширяване 
на основни умения в областта на 
научните изследвания, като в същото 
време се стимулира творческата 
нагласа, предприемаческият дух и 
новаторските умения на 
изследователите, които ще посрещнат 
бъдещите нужди на пазара на труда. 
Програмите ще предлагат също така 
обучения за умения като работа в екип, 
поемане на риск, управление на 
проекти, стандартизация, 
предприемачество, етика, интелектуална 
собственост, комуникация и 
информиране на обществото, които са 
от съществено значение за 
производството, разработването, 
търговската експлоатация и 
разпространението на нововъведенията.

Тези програми за обучение ще са 
насочени към развитие и разширяване 
на основни умения в областта на 
научните изследвания, като 
осигуряват възможност за 
изследователите да разработят свои 
научноизследователски програми, като 
в същото време се стимулира 
творческата нагласа, предприемаческият 
дух и новаторските умения на 
изследователите, които ще посрещнат 
бъдещите нужди на пазара на труда. 
Програмите ще предлагат също така 
обучения за умения като работа в екип, 
поемане на риск, управление на 
проекти, стандартизация, 
предприемачество, етика, интелектуална 
собственост, комуникация и 
информиране на обществото, които са 
от съществено значение за 
производството, разработването, 
търговската експлоатация и 
разпространението на нововъведенията.

Or. en

Изменение 411
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми за обучение ще са 
насочени към развитие и разширяване 
на основни умения в областта на 
научните изследвания, като в същото 
време се стимулира творческата 
нагласа, предприемаческият дух и 
новаторските умения на 
изследователите, които ще посрещнат 
бъдещите нужди на пазара на труда. 

Тези програми за обучение ще са 
насочени към развитие и разширяване 
на основни умения в областта на 
научните изследвания, като в същото 
време се стимулира творческата 
нагласа, предприемаческият дух и 
новаторските умения на 
изследователите, които ще посрещнат 
бъдещите нужди на пазара на труда. 
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Програмите ще предлагат също така 
обучения за умения като работа в екип, 
поемане на риск, управление на 
проекти, стандартизация, 
предприемачество, етика, интелектуална 
собственост, комуникация и 
информиране на обществото, които са 
от съществено значение за 
производството, разработването, 
търговската експлоатация и 
разпространението на нововъведенията.

Програмите ще предлагат също така 
обучения за умения като работа в екип, 
поемане на риск, управление на 
проекти, стандартизация, 
предприемачество, етика, права върху 
интелектуална собственост (ПИС), 
комуникация и информиране на 
обществото, които са от съществено 
значение за производството, 
разработването, търговската 
експлоатация и разпространението на 
нововъведенията.

Or. en

Обосновка

Съкращенията следва да се разгърнат.

Изменение 412
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да бъде направена 
привлекателна за най-добрите 
изследователи — европейски и 
неевропейски. Това ще бъде постигнато 
в частност чрез подкрепа за създаването 
на привлекателни възможности за 
професионално развитие за опитни 
изследователи както в публичния, така и 
в частния сектор, а също чрез 
насърчаването на тяхната 
трансгранична, междусекторна и 
интердисциплинарна мобилност, с цел 
да се повиши техният творчески и 
иновационен потенциал.

Европа трябва да бъде направена 
привлекателна за най-добрите 
изследователи — европейски и 
неевропейски. Това ще бъде постигнато 
в частност чрез подкрепа за създаването 
на привлекателни възможности за 
професионално развитие за опитни 
изследователи както в публичния, така и 
в частния сектор, включително 
сектора на организациите на 
гражданското общество с 
нестопанска цел, а също чрез 
насърчаването на тяхната 
трансгранична, междусекторна и 
интердисциплинарна мобилност, с цел 
да се повиши техният творчески и
иновационен потенциал.
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Or. en

Изменение 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа трябва да бъде направена 
привлекателна за най-добрите 
изследователи — европейски и 
неевропейски. Това ще бъде постигнато 
в частност чрез подкрепа за създаването 
на привлекателни възможности за 
професионално развитие за опитни 
изследователи както в публичния, така и 
в частния сектор, а също чрез 
насърчаването на тяхната 
трансгранична, междусекторна и 
интердисциплинарна мобилност, с цел 
да се повиши техният творчески и 
иновационен потенциал.

Европа трябва да бъде направена 
привлекателна за най-добрите 
изследователи — европейски и 
неевропейски. Това ще бъде постигнато 
в частност чрез подкрепа за създаването 
на привлекателни възможности за 
професионално развитие за начинаещи 
и опитни изследователи както в 
публичния, така и в частния сектор, а 
също чрез насърчаването на тяхната 
трансгранична, междусекторна и 
интердисциплинарна мобилност, с цел 
да се повиши техният творчески и 
иновационен потенциал.

Or. en

Изменение 414
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
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непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Също така следва да се предоставя 
допълнително финансиране за 
насърчаване на мобилността на 
изследователите към институции в 
по-слабо развити региони. Те също 
така ще бъдат насърчавани да се 
преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Or. en

Изменение 415
András Gyürk

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП,
научноизследователски 
инфраструктури, общности за знания 
и иновации по линия на Европейския 
институт за иновации и технологии 
или други социално-икономически 
участници по техен избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.
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Or. en

Изменение 416
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП, организации на 
гражданското общество или други 
социално-икономически участници по 
техен избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
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перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Or. en

Изменение 417
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП, организации на 
гражданското общество или други 
социално-икономически участници по 
техен избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
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възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Or. en

Изменение 418
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
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проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови и съпътстващи предприятия. 
Такива индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Or. en

Изменение 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни и начинаещи изследователи, 
независимо от тяхната националност, 
които искат да развиват своите умения, 
събирайки опит в транснационален или 
международен контекст. Те могат да 
бъдат подкрепени на различни етапи от 
тяхната кариера, включително най-
младите специалисти непосредствено 
след придобиването на докторска степен 
или равностоен опит. Тези 
изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
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компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Or. en

Изменение 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел пълното използване на наличния 
потенциал на изследователите, 
възможностите за повторно започване 
на изследователска кариера след 
прекъсване ще бъдат също подкрепени.

С цел пълното използване на наличния 
потенциал на изследователите, 
възможностите за повторно започване 
на изследователска кариера след 
прекъсване ще бъдат подкрепени. Също 
така ще се подкрепя 
реинтегрирането на изследователи на 
по-дългосрочни 
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научноизследователски постове в 
Европа, включително в тяхната 
държава на произход, след 
приключването на дейности по 
транснационална/международна 
мобилност. Следва да се стимулират 
мобилността и възможностите за 
кариерно развитие на 
изследователите чрез насърчаване на 
механизми, като например 
действащата мрежа Euraxess.

Or. en

Изменение 421
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените предизвикателства 
добиват все по-глобален и 
трансграничен характер и 
междусекторното сътрудничество е от 
решаващо значение за успешното 
справяне с тях. Поради това обменът на 
знания и идеи по веригата от научните 
изследвания до пазара е от жизнено 
важно значение и може да се постигне 
само чрез свързването на хора. Това ще 
се насърчава чрез подкрепа на гъвкав 
обмен на висококвалифициран 
научноизследователски и иновационен 
персонал между сектори, страни и 
научни дисциплини.

Обществените предизвикателства 
добиват все по-глобален и 
трансграничен характер и 
междусекторното сътрудничество е от 
решаващо значение за успешното 
справяне с тях. Поради това обменът на 
знания и идеи по веригата от научните 
изследвания до обществото и пазара е 
от жизнено важно значение и може да се 
постигне само чрез свързването на хора. 
Това ще се насърчава чрез подкрепа на 
гъвкав обмен на висококвалифициран 
научноизследователски и иновационен 
персонал между сектори, страни и 
научни дисциплини.

Or. en

Изменение 422
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените предизвикателства 
добиват все по-глобален и 
трансграничен характер и 
междусекторното сътрудничество е от 
решаващо значение за успешното 
справяне с тях. Поради това обменът на 
знания и идеи по веригата от научните 
изследвания до пазара е от жизнено 
важно значение и може да се постигне 
само чрез свързването на хора. Това ще 
се насърчава чрез подкрепа на гъвкав 
обмен на висококвалифициран 
научноизследователски и иновационен 
персонал между сектори, страни и 
научни дисциплини.

Обществените предизвикателства 
добиват все по-глобален и 
трансграничен характер и 
междусекторното сътрудничество е от 
решаващо значение за успешното 
справяне с тях. Поради това обменът на 
знания и идеи по веригата от научните 
изследвания до обществото и пазара е 
от жизнено важно значение и може да се 
постигне само чрез свързването на хора. 
Това ще се насърчава чрез подкрепа на 
гъвкав обмен на висококвалифициран 
научноизследователски и иновационен 
персонал между сектори, страни и 
научни дисциплини.

Or. en

Изменение 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде 
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
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(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал. В този смисъл 
следва да се подкрепят докторски 
програми, свързани с промишлени 
въпроси, като важен елемент за 
насърчаване на новаторския дух на 
изследователите и създаване на по-
тесни връзки между 
промишлеността и академичните 
среди.

Or. en

Изменение 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде 
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Ще бъдат 
предприети специални мерки за 
укрепване на научноизследователския 
капацитет на развиващите се 
страни. Тази форма ще бъде достъпна 
за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Or. fr
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Обосновка

Целта на ЕС, посочена в точка 3.2. „Подхранване на върховите постижения 
посредством трансгранична и междусекторна мобилност“, за привличане на най-
добрите неевропейски изследователи е неприемлива от етична гледна точка, без 
реални ответни усилия за укрепване на научноизследователския капацитет в 
развиващите се страни.

Изменение 425
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде 
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Ще бъдат 
предприети специални мерки за 
укрепване на научноизследователския 
капацитет на развиващите се 
страни. Тази форма ще бъде достъпна 
за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Or. fr

Обосновка

Целта на ЕС, посочена в точка 3.2. „Подхранване на върховите постижения 
посредством трансгранична и междусекторна мобилност“, за привличане на най-
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добрите неевропейски изследователи е неприемлива от етична гледна точка, без 
реални ответни усилия за укрепване на научноизследователския капацитет в 
развиващите се страни.

Изменение 426
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде 
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Ще бъдат 
предприети специални мерки за 
укрепване на научноизследователския 
капацитет на развиващите се 
страни. Тази форма ще бъде достъпна 
за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Or. fr

Изменение 427
András Gyürk

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 
с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде 
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП, 
научноизследователски 
инфраструктури, общности за знания 
и иновации по линия на Европейския 
институт за иновации и технологии
и други социално-икономически 
участници в Европа, както и между 
Европа и трети държави, с цел да бъде 
засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде 
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Or. en

Изменение 428
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници в Европа, 
както и между Европа и трети държави, 

Европейско финансиране ще подкрепя 
краткосрочния обмен на 
научноизследователски и иновационен 
персонал в рамките на партньорства 
между университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП, организации на 
гражданското общество и други 
социално-икономически участници в 
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с цел да бъде засилено международното 
сътрудничество. Тази форма ще бъде 
достъпна за научноизследователски и 
иновационен персонал на всички нива 
на професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Европа, както и между Европа и трети 
държави, с цел да бъде засилено 
международното сътрудничество. Тази 
форма ще бъде достъпна за 
научноизследователски и иновационен 
персонал на всички нива на 
професионално развитие, от най-
младите (докторанти) до най-старшите 
(заети в управлението) служители, 
включително административен и 
технически персонал.

Or. en

Изменение 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От съществено значение за един 
ефективен отговор на 
предизвикателствата ще бъде 
проследяването на напредъка. 
Програмата ще подкрепи 
разработването на показатели и анализа 
на данни, свързани с мобилността на 
изследователите, техните умения и 
кариера, с цел да бъдат идентифицирани 
пропуските в програмата „Мария Кюри“ 
и засилен ефектът от действията по тази 
програма. Тези дейности ще се 
провеждат с оглед постигането на 
взаимодействие и тясна координация с 
действията за политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
провеждани в рамките на целта 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“. Ще се финансират 
специфични действия в подкрепа на 
инициативите за привличане на 
вниманието към значението на 
изследователската кариера, както и за 

От съществено значение за един 
ефективен отговор на 
предизвикателствата ще бъде 
проследяването на напредъка. 
Програмата ще подкрепи 
разработването на показатели и анализа 
на данни, свързани с мобилността на 
изследователите, техните умения и 
кариера, с цел да бъдат идентифицирани 
пропуските в програмата „Мария Кюри“ 
и засилен ефектът от действията по тази 
програма. Тези дейности ще се 
провеждат с оглед постигането на 
взаимодействие и тясна координация с 
действията за политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
провеждани в рамките на целта 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“. Ще се финансират 
специфични действия в подкрепа на 
инициативите за привличане на 
вниманието към значението на 
изследователската кариера, за 
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разпространяване на резултатите от 
изследвания и иновации, произтичащи 
от дейности, подкрепени от програмата 
„Мария Кюри“.

подпомагане на лицата, които се 
връщат на работа след прекъсване на 
кариерата, както и за разпространяване 
на резултатите от изследвания и 
иновации, произтичащи от дейности, 
подкрепени от програмата „Мария 
Кюри“.

Or. en

Изменение 430
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От съществено значение за един 
ефективен отговор на 
предизвикателствата ще бъде 
проследяването на напредъка. 
Програмата ще подкрепи 
разработването на показатели и анализа 
на данни, свързани с мобилността на 
изследователите, техните умения и 
кариера, с цел да бъдат идентифицирани 
пропуските в програмата „Мария Кюри“ 
и засилен ефектът от действията по тази 
програма. Тези дейности ще се 
провеждат с оглед постигането на 
взаимодействие и тясна координация с 
действията за политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
провеждани в рамките на целта 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“. Ще се финансират 
специфични действия в подкрепа на 
инициативите за привличане на 
вниманието към значението на 
изследователската кариера, както и за 
разпространяване на резултатите от 
изследвания и иновации, произтичащи 
от дейности, подкрепени от програмата 

От съществено значение за един 
ефективен отговор на 
предизвикателствата ще бъде 
проследяването на напредъка. 
Програмата ще подкрепи 
разработването на показатели и анализа 
на данни, свързани с мобилността на 
изследователите, техните умения и 
кариера, с цел да бъдат идентифицирани 
пропуските в програмата „Мария Кюри“ 
и засилен ефектът от действията по тази 
програма. Тези дейности ще се 
провеждат с оглед постигането на 
взаимодействие и тясна координация с 
действията за политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
провеждани в рамките на целта „Наука 
със и за обществото“. Ще се 
финансират специфични действия в 
подкрепа на инициативите за 
привличане на вниманието към 
значението на изследователската 
кариера, както и за разпространяване на 
резултатите от изследвания и иновации, 
произтичащи от дейности, подкрепени 
от програмата „Мария Кюри“.
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„Мария Кюри“.

Or. en

Изменение 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата „Мария Кюри“ ще бъде 
отворена за обучение и професионално 
развитие във всички области на 
научните изследвания и иновациите, 
засегнати по Договора — от 
фундаменталните изследвания до 
търговската реализация и 
иновационните услуги. Областите за 
научни изследвания и иновации, както и 
секторите ще се избират свободно от 
заявителите.

Програмата „Мария Кюри“ ще бъде 
отворена за обучение и професионално 
развитие във всички области на 
научните изследвания и иновациите, 
засегнати по Договора — от 
фундаменталните изследвания, 
включително в областта на 
обществените и хуманитарните 
науки, до търговската реализация и 
иновационните услуги. Областите за 
научни изследвания и иновации, както и 
секторите ще се избират свободно от 
заявителите.

Or. en

Изменение 432
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички дейности, описани по-горе, 
ще бъде отделено внимание на 
насърчаването на активното участие на 
предприятията, в частност МСП, както и 
на други социално-икономически 
участници с оглед на успешното 
прилагане и положителното въздействие 

Във всички дейности, описани по-горе, 
ще бъде отделено внимание на 
насърчаването на активното участие на 
предприятията, в частност МСП, 
организации на гражданското 
общество, както и на други социално-
икономически участници с оглед на 
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на програмата „Мария Кюри“. Във 
всички действия по програмата „Мария 
Кюри“ се насърчава дългосрочното 
сътрудничество между висшето 
образование, изследователските 
организации и частния сектор, като се 
зачитат правата на интелектуална 
собственост.

успешното прилагане и положителното 
въздействие на програмата „Мария 
Кюри“. Във всички действия по 
програмата „Мария Кюри“ се насърчава 
дългосрочното сътрудничество между 
висшето образование, 
изследователските организации и 
частния сектор, като се зачитат правата 
на интелектуална собственост.

Or. en

Изменение 433
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички дейности, описани по-горе, 
ще бъде отделено внимание на 
насърчаването на активното участие на 
предприятията, в частност МСП, както и 
на други социално-икономически 
участници с оглед на успешното 
прилагане и положителното въздействие 
на програмата „Мария Кюри“. Във 
всички действия по програмата „Мария
Кюри“ се насърчава дългосрочното 
сътрудничество между висшето 
образование, изследователските 
организации и частния сектор, като се 
зачитат правата на интелектуална 
собственост.

Във всички дейности, описани по-горе, 
ще бъде отделено внимание на 
насърчаването на активното участие на 
предприятията, в частност МСП, 
организации на гражданското 
общество, както и на други социално-
икономически участници с оглед на 
успешното прилагане и положителното 
въздействие на програмата „Мария 
Кюри“. Във всички действия по 
програмата „Мария Кюри“ се насърчава 
дългосрочното сътрудничество между 
висшето образование, 
изследователските организации и 
частния сектор, като се зачитат правата 
на интелектуална собственост.

Or. en

Изменение 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.6 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да бъдат обхванати всички 
източници на талант, ще бъдат 
предприети общи мерки за 
преодоляване на всякакви деформации 
на достъпа до безвъзмездни средства, 
например чрез осигуряване на равни 
възможности за всички участници в 
програмата „Мария Кюри“ и 
изравняване на участието на мъжете и 
жените. Освен това програмата „Мария 
Кюри“ ще подпомогне изследователите 
да изберат по-стабилен модел за кариера 
и да постигнат подходящ баланс между 
професионален и личен живот с оглед 
на семейното им положение, и ще 
улесни подновяването на 
научноизследователската кариера след 
прекъсване. Принципите на 
Европейската харта на изследователите 
и на Кодекса за поведение при подбора 
на изследователи, насърчаващи отворен 
подбор и привлекателни условия на 
труд, ще трябва да се подкрепят и 
прилагат от всички финансирани 
участници.

С цел да бъдат обхванати всички 
източници на талант, ще бъдат 
предприети общи мерки за 
преодоляване на всякакви деформации 
на достъпа до безвъзмездни средства, 
например чрез осигуряване на равни 
възможности за всички участници в 
програмата „Мария Кюри“, изравняване 
на участието на мъжете и жените, 
както и подпомагане на лицата, 
които се връщат на работа след 
прекъсване на кариерата. Освен това 
програмата „Мария Кюри“ ще 
подпомогне изследователите да изберат 
по-стабилен модел за кариера и да 
постигнат подходящ баланс между 
професионален и личен живот с оглед 
на семейното им положение, и ще 
улесни подновяването на 
научноизследователската кариера след 
прекъсване. Принципите на 
Европейската харта на изследователите 
и на Кодекса за поведение при подбора 
на изследователи, насърчаващи отворен 
подбор и привлекателни условия на 
труд, ще трябва да се подкрепят и 
прилагат от всички финансирани 
участници.

Or. en

Изменение 435
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да бъдат обхванати всички 
източници на талант, ще бъдат 
предприети общи мерки за 
преодоляване на всякакви деформации 

С цел да бъдат обхванати всички 
източници на талант, ще бъдат 
предприети общи мерки за 
преодоляване на всякакви деформации 
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на достъпа до безвъзмездни средства, 
например чрез осигуряване на равни 
възможности за всички участници в 
програмата „Мария Кюри“ и 
изравняване на участието на мъжете и 
жените. Освен това програмата „Мария 
Кюри“ ще подпомогне изследователите 
да изберат по-стабилен модел за кариера 
и да постигнат подходящ баланс между 
професионален и личен живот с оглед 
на семейното им положение, и ще 
улесни подновяването на 
научноизследователската кариера след 
прекъсване. Принципите на 
Европейската харта на изследователите 
и на Кодекса за поведение при подбора 
на изследователи, насърчаващи отворен 
подбор и привлекателни условия на 
труд, ще трябва да се подкрепят и 
прилагат от всички финансирани 
участници.

на достъпа до безвъзмездни средства, 
например чрез осигуряване на равни 
възможности за всички участници в 
програмата „Мария Кюри“ и 
изравняване на участието както на 
мъжете, така и на жените. Освен това 
програмата „Мария Кюри“ ще 
подпомогне изследователите да изберат 
по-стабилен модел за кариера и да 
постигнат подходящ баланс между 
професионален и личен живот с оглед 
на семейното им положение, и ще 
улесни подновяването на 
научноизследователската кариера след 
прекъсване. Принципите на 
Европейската харта на изследователите 
и на Кодекса за поведение при подбора 
на изследователи, насърчаващи отворен 
подбор и привлекателни условия на 
труд, ще трябва да се подкрепят и 
прилагат от всички финансирани 
участници.

Or. en

Изменение 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 3 – точка 3.6 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участниците, които са получили 
финансиране за дейности по 
програмата „Мария Кюри“, следва да 
имат възможността да разсрочат 
финансирането за допълнителен 
период от 12 месеца, ако това е 
необходимо, за да могат те да 
завършат своя изследователски 
проект.

Or. en
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Изменение 437
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мрежи за върхови постижения
Дейностите ще бъдат насочени към 
намаляване на научните и 
технически различия в рамките на 
Съюза и към допринасяне за 
подобряване на общата ефективност 
и върховите постижения в областта 
на научните и технологични 
изследвания във всички държави 
членки.
5.1. Конкретни цели и подход
Като принос към 
преструктурирането на сектора на 
науката и технологиите в някои по-
слабо развити райони на Съюза, 
както и с цел укрепване на върховите 
постижения в областта на научните 
изследвания и иновациите в рамките 
на целия Съюз, на водещи 
научноизследователски центрове ще 
бъде предоставена подкрепа, за да 
могат те да използват по-добре 
капацитета си за подпомагане на 
европейското социално-икономическо 
развитие.
Това ще се осъществи чрез 
осигуряване на възможности за 
водещите научноизследователски 
центрове в по-слабо развитите в 
научно отношение части на Съюза да 
създадат или подобрят връзките си с 
други водещи научноизследователски 
центрове в други части на ЕС 
посредством работа в мрежа и 
споразумения за побратимяване, 
както и да повишат капацитета си в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, така че той да се 
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изравни с този на техните 
партньори.
Това ще позволи също така по-голямо 
участие на някои 
научноизследователски общности в 
програмата „Хоризонт 2020“, като по 
този начин се допринася за 
необходимото разширяване на това 
участие.
5.2 Специфични аспекти на 
изпълнението
Дейността обхваща всички области 
на науката и технологиите. 
Финансирането на Съюза ще се 
използва за подкрепата на мрежи, 
включващи най-малко 3 
научноизследователски и /или 
технологични центъра чрез 
обединяване на теоретични и 
приложни изследвания в областта на 
естествените, социалните и 
икономическите науки.
Един от центровете трябва да бъде 
установен в по-слабо развита в научно 
отношение държава от ЕС или в най-
отдалечен регион. Дали една държава 
е по-слабо развита в научно 
отношение се определя от нивото й 
на участие в предходната Седма 
рамкова програма: за тази дейност 
могат да кандидатстват държави 
членки с по-малко от 2 проекта, 
избрани по линия на Седмата рамкова 
програма, на 1 000 000 души от 
населението.

Or. en

Изменение 438
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.1. Разработване на нови 
научноизследователски инфраструктури 
на световно ниво

4.1.1. Разработване на 
научноизследователски инфраструктури 
на световно равнище

Or. fr

Обосновка

Седмата рамкова програма предвижда подкрепа както за нови, така и за 
съществуващи инфраструктури - това е разумен подход. Изтриването на думата 
„нов“ от заглавието би означавало, че може да продължи да се предоставя подкрепа 
за съществуващите инфраструктури. Подкрепата за мерки за адаптиране, така че 
съществуващите инфраструктури да отговарят на текущите нужди, ще спести 
време и пари.

Изменение 439
András Gyürk

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се осигури прилагането, 
дългосрочната устойчивост и 
ефективната експлоатация на 
научноизследователските 
инфраструктури, посочени от 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), и други изследователски 
инфраструктури на световно ниво, 
които ще помогнат на Европа да 
отговори на глобалните 
предизвикателства в областта на 
науката, промишлеността и обществото. 
Тази цел засяга специално онези 
инфраструктури, които установяват или 
вече са установили свое управление, 
например на базата на Европейския 
консорциум за научноизследователска 
инфраструктура (ERIC) или всяка 
еквивалентна структура на европейско 

Целта е да се осигури прилагането, 
дългосрочната устойчивост и 
ефективната експлоатация на 
научноизследователските 
инфраструктури, посочени от 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), и други изследователски 
инфраструктури на световно ниво, 
включително значими регионални 
инфраструктури с европейска 
стойност, които ще помогнат на 
Европа да отговори на глобалните 
предизвикателства в областта на 
науката, промишлеността и обществото. 
Тази цел засяга специално онези 
инфраструктури, които установяват или 
вече са установили свое управление, 
например на базата на Европейския 
консорциум за научноизследователска 
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или международно равнище. инфраструктура (ERIC) или всяка 
еквивалентна структура на европейско 
или международно равнище.

Or. en

Изменение 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се осигури прилагането, 
дългосрочната устойчивост и 
ефективната експлоатация на 
научноизследователските 
инфраструктури, посочени от 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), и други изследователски 
инфраструктури на световно ниво, 
които ще помогнат на Европа да 
отговори на глобалните 
предизвикателства в областта на 
науката, промишлеността и обществото. 
Тази цел засяга специално онези 
инфраструктури, които установяват или 
вече са установили свое управление, 
например на базата на Европейския 
консорциум за научноизследователска 
инфраструктура (ERIC) или всяка 
еквивалентна структура на европейско 
или международно равнище.

Целта е да се осигури прилагането, 
дългосрочната устойчивост и 
ефективната експлоатация на 
научноизследователските 
инфраструктури, посочени от 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), и други съществуващи
изследователски инфраструктури на 
световно ниво, базирани в Европа,
които ще помогнат на Европа да 
отговори на глобалните 
предизвикателства в областта на 
науката, промишлеността и обществото. 
Тази цел засяга специално онези 
инфраструктури, които установяват или 
вече са установили свое управление, 
например на базата на Европейския 
консорциум за научноизследователска 
инфраструктура (ERIC) или всяка 
еквивалентна структура на европейско 
или международно равнище.

Or. en

Изменение 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu
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Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследователските инфраструктури, 
които не са в списъка на Европейския 
стратегически форум за 
научноизследователски 
инфраструктури, но играят важна 
роля в трансрегионален мащаб, също 
следва да бъдат подкрепени.
„Хоризонт 2020“ следва също така да 
подкрепя транснационално 
сътрудничество, свързано с 
научноизследователската 
инфраструктура.
Европейската комисия ще подпомага 
държавите членки в усилията им за 
оптимизиране на техните 
научноизследователски съоръжения 
чрез създаването на база данни за 
целия ЕС за всички открито 
достъпни регионални 
научноизследователски 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етапа на експлоатация (напр. достъп, 
обработка на данните, повишаване на 
информираността, обучение и 
международно сътрудничество).

в) етапа на експлоатация (напр. достъп, 
обработка на данните, повишаване на 
информираността, обучение и 
международно сътрудничество).
Включително подкрепа за текущите 
разходи за осигуряване на 
устойчивост и най-високо качество.
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Or. en

Изменение 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етапа на експлоатация (напр. достъп, 
обработка на данните, повишаване на 
информираността, обучение и 
международно сътрудничество).

в) етапа на експлоатация (напр. 
координационни дейности на 
европейско равнище, 
транснационален достъп, обработка на 
данните, повишаване на 
информираността, обучение и 
международно сътрудничество).

Or. en

Изменение 444
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.1 – параграф 2 – буква ва) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) фаза на обновяване (например 
мерки за адаптиране, с цел 
гарантиране на по-ефективно 
съответствие на съществуващите 
инфраструктури със 
стратегическите потребности) 

Or. fr

Обосновка

Седмата рамкова програма предвижда подкрепа както за нови, така и за 
съществуващи инфраструктури - това е разумен подход. Изтриването на думата 
„нов“ от заглавието би означавало, че може да продължи да се предоставя подкрепа 
за съществуващите инфраструктури. Подкрепата за мерки за адаптиране, така че 
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съществуващите инфраструктури да отговарят на текущите нужди, ще спести 
време и пари.

Изменение 445
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът ще подкрепи мрежите, 
обединяващи и интегриращи в 
европейски мащаб ключовите 
национални научноизследователски 
инфраструктури. Финансиране ще бъде 
предоставяно по-специално в подкрепа 
на транснационалния и виртуалния 
достъп на изследователи и за 
хармонизиране и подобряване на 
услугите, предоставяни от 
инфраструктурите. Около сто 
инфраструктурни мрежи във всички 
области на науката и технологията ще 
изискват такава подкрепа, като до 
двадесет хиляди изследователи годишно 
ще се възползват от достъпа до тези 
капацитети.

Съюзът ще подкрепи мрежите, 
обединяващи и интегриращи в 
европейски мащаб ключовите 
национални научноизследователски 
инфраструктури, с особен акцент върху 
насърчаването на работата в мрежа 
и интегрирането на 
научноизследователските общности 
на държавите членки от ЕС-15 и ЕС-
12, например чрез по-интегрирана 
среда за научноизследователската 
инфраструктура. Финансиране ще 
бъде предоставяно по-специално в 
подкрепа на транснационалния и 
виртуалния достъп на изследователи и 
за хармонизиране и подобряване на 
услугите, предоставяни от 
инфраструктурите. Около сто 
инфраструктурни мрежи във всички 
области на науката и технологията ще 
изискват такава подкрепа, като до 
двадесет хиляди изследователи годишно 
ще се възползват от достъпа до тези 
капацитети.

Or. en

Изменение 446
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът ще подкрепи мрежите, 
обединяващи и интегриращи в 
европейски мащаб ключовите 
национални научноизследователски 
инфраструктури. Финансиране ще бъде 
предоставяно по-специално в подкрепа 
на транснационалния и виртуалния 
достъп на изследователи и за 
хармонизиране и подобряване на 
услугите, предоставяни от 
инфраструктурите. Около сто 
инфраструктурни мрежи във всички 
области на науката и технологията ще 
изискват такава подкрепа, като до 
двадесет хиляди изследователи годишно 
ще се възползват от достъпа до тези 
капацитети.

Съюзът ще подкрепи мрежите, 
обединяващи и интегриращи в 
европейски мащаб ключовите 
национални теоретични и приложни
научноизследователски 
инфраструктури. Финансиране ще бъде 
предоставяно по-специално в подкрепа 
на транснационалния и виртуалния 
достъп на изследователи и за 
хармонизиране и подобряване на 
услугите, предоставяни от 
инфраструктурите. Около сто 
инфраструктурни мрежи във всички 
области на науката и технологията ще 
изискват такава подкрепа, като до 
двадесет хиляди изследователи годишно 
ще се възползват от достъпа до тези 
капацитети.

Or. en

Изменение 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е най-късно до 2020 г. да бъде 
постигнато единно и отворено 
европейско пространство за онлайн 
изследвания, в което изследователите се 
ползват от водещи, повсеместни и 
надеждни услуги за мрежови връзки и 
изчисления, както и от непрекъснат и 
отворен достъп до среда, предлагаща 
електронни услуги и глобални ресурси 
от данни.

Целта е най-късно до 2020 г. да бъде 
постигнато единно и отворено 
европейско пространство за онлайн 
изследвания, в което изследователите се 
ползват от водещи, повсеместни и 
надеждни услуги за мрежови връзки и 
изчисления, както и от непрекъснат и 
отворен достъп до среда, предлагаща 
електронни услуги и глобални ресурси 
от данни. Следователно е 
целесъобразно 38 % от бюджета по 
тази конкретна цел да бъде насочен 
към научни изследвания и иновации в 
електронни инфраструктури.
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Or. en

Изменение 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигането на тази цел ще се 
подпомагат: глобални 
научноизследователски и образователни 
мрежи, предоставящи по заявка 
усъвършенствани и стандартизирани 
услуги с променлив мащаб от 
множество технологични области; 
изчислителни мрежи (грид) и 
„изчислителни облаци“ —
инфраструктури, предлагащи 
практически неограничен капацитет за 
изчисления и обработка на данни; една 
екосистема от суперкомпютри, чийто 
капацитет достига стойности от порядък 
екса; софтуерна и обслужваща 
инфраструктура, например за симулация 
и визуализиране; и една оперативно 
съвместима, отворена и надеждна 
инфраструктура за научни данни.

За постигането на тази цел ще се 
подпомагат: глобални 
научноизследователски и образователни 
мрежи, предоставящи по заявка 
усъвършенствани, стандартизирани и 
междуинституционални общи услуги 
с променлив мащаб от множество 
технологични области; изчислителни 
мрежи (грид) и „изчислителни облаци“ 
— инфраструктури, предлагащи 
практически неограничен капацитет за 
изчисления и обработка на данни; една 
екосистема от суперкомпютри, чийто 
капацитет достига стойности от порядък 
екса; софтуерна и обслужваща 
инфраструктура, например за симулация 
и визуализиране; и една оперативно 
съвместима, отворена и надеждна 
инфраструктура за научни данни.

Or. en

Изменение 449
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.2.1 – параграф 2 – буква га) 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) помощни дейности, повишаващи 
оперативната съвместимост на 
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научноизследователските 
инфраструктури, включително 
електронната инфраструктура;

Or. en

Изменение 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.1 – точка 4.1.3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Универсалният онлайн достъп за 
европейски университети и 
научноизследователски институции 
до по-голямата част от 
международните научни публикации 
ще се подкрепя чрез консолидиране на 
електронната инфраструктура на ЕС 
за онлайн отворена 
научноизследователска библиотека.

Or. en

Изменение 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез финансирането от Съюза ще бъдат 
подкрепени обучението на персонала, 
управляващ и експлоатиращ 
научноизследователските 
инфраструктури от общоевропейски 
интерес, обменът на служители и на 
най-добри практики между съоръжения 
и адекватното предлагане на човешките 
ресурси в ключови сфери, включително 
създаването на специфични 

Чрез финансирането от Съюза ще бъдат 
подкрепени образованието и
обучението на персонала, използващ, 
управляващ и експлоатиращ 
научноизследователските 
инфраструктури от общоевропейски 
интерес, обменът на служители и на 
най-добри практики между съоръжения, 
включително схема за командироване 
за висши служители и ръководители 
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образователни планове. на проекти, и адекватното предлагане 
на човешките ресурси в ключови сфери, 
включително създаването на 
специфични образователни планове.

Or. en

Изменение 452
András Gyürk

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез финансирането от Съюза ще бъдат 
подкрепени обучението на персонала, 
управляващ и експлоатиращ 
научноизследователските 
инфраструктури от общоевропейски 
интерес, обменът на служители и на 
най-добри практики между съоръжения 
и адекватното предлагане на човешките 
ресурси в ключови сфери, включително 
създаването на специфични 
образователни планове.

Чрез финансирането от Съюза ще бъдат 
подкрепени обучението на персонала, 
управляващ и експлоатиращ 
научноизследователските 
инфраструктури от общоевропейски 
интерес, обменът на служители и на 
най-добри практики между съоръжения 
и адекватното предлагане на човешките 
ресурси в ключови сфери, включително 
създаването на специфични 
образователни планове. Ще се 
насърчават взаимодействието и 
съгласуваността с действията по 
програмата „Мария Склодовска 
Кюри“ и общностите за знания и 
иновации към Европейския институт 
за иновации и технологии.

Or. en

Изменение 453
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез финансирането от Съюза ще бъдат Чрез финансирането от Съюза ще бъдат 
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подкрепени обучението на персонала, 
управляващ и експлоатиращ 
научноизследователските 
инфраструктури от общоевропейски 
интерес, обменът на служители и на 
най-добри практики между съоръжения 
и адекватното предлагане на човешките 
ресурси в ключови сфери, включително 
създаването на специфични 
образователни планове.

подкрепени обучението на персонала, 
управляващ и експлоатиращ 
научноизследователските 
инфраструктури от общоевропейски 
интерес, обменът на служители, и по-
специално между държавите членки 
от ЕС-15 и ЕС-12, и на най-добри 
практики между съоръжения и 
адекватното предлагане на човешките 
ресурси в ключови сфери, включително 
създаването на специфични 
образователни планове.

Or. en

Изменение 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4 – точка 4.3 – точка 4.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се улесни развитието на 
глобални научноизследователски 
инфраструктури, т.е. 
научноизследователски 
инфраструктури, които изискват 
финансиране и споразумения в световен 
мащаб. Тази цел включва също така 
улесняването на сътрудничеството на 
европейските научноизследователски 
инфраструктури с техните неевропейски 
партньори, за да се гарантира тяхната 
глобална съвместимост и мащаб, и 
осъществяването на международни 
споразумения за взаимно ползване, 
откритост или съфинансиране на 
инфраструктури. В това отношение ще 
бъдат надлежно взети предвид 
препоръките на съставената от висши 
длъжностни лица група Карнеги 
относно глобалните изследователски 
инфраструктури. Внимание ще бъде 
отделено и на осигуряването на 
адекватно участие на Съюза в 

Целта е да се улесни развитието на 
глобални научноизследователски 
инфраструктури, т.е. 
научноизследователски 
инфраструктури, които изискват 
финансиране и споразумения в световен 
мащаб. Тази цел включва също така 
улесняването на сътрудничеството на 
европейските научноизследователски 
инфраструктури с техните неевропейски 
партньори, за да се гарантира тяхната 
глобална съвместимост и мащаб, и 
осъществяването на международни 
споразумения за взаимно ползване, 
откритост или съфинансиране на 
инфраструктури. В това отношение ще 
бъдат надлежно взети предвид 
препоръките на съставената от висши 
длъжностни лица група Карнеги 
относно глобалните изследователски 
инфраструктури. Внимание ще бъде 
отделено и на осигуряването на 
адекватно участие на Съюза в 
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координация с международни 
организации като ООН и ОИСР.

координация с международни 
организации като ООН и ОИСР. Също 
така ще се обърне внимание на 
партньорствата с развиващите се 
страни във връзка с 
научноизследователските 
инфраструктури, например като 
част от съвместната стратегия 
Африка-ЕС.

Or. en

Изменение 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Разпространяване на върховите 
научни постижения и разширяване на 
участието
С оглед преодоляване на разделението 
в Европа по отношение на научно-
техническите изследвания и 
иновациите, с помощта на 
структурните фондове ще се 
развиват взаимно допълващи се 
дейности и преки съвместни усилия в 
двете посоки: „нагоре по веригата“ 
(изграждане на капацитет в 
държавите членки като подготовка 
за по-добро участие в „Хоризонт 
2020“) и „надолу по веригата“ 
(използване и разпространение на 
резултатите от научните 
изследвания и иновациите, 
произтичащи от „Хоризонт 2020“). 
Където това е възможно, ще бъде 
насърчавана съвместимост между 
тези два инструмента. Ще бъде 
поощрявано кумулативно или 
съчетано финансиране.
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В този контекст мерките ще целят 
пълно използване на потенциала на 
запаса от таланти на Европа, като 
по този начин се оптимизира 
социално-икономическото
въздействие в областта на 
изследванията и иновациите; тези 
мерки ще се различават от 
политиките и действията по линия 
на фондовете на политиката на 
сближаване, но и същевременно ще ги 
допълват. Тези мерки включват:
а) Създаване на връзки между нови 
институции, центрове за върхови 
постижения и иновативни региони в 
по-слабо развитите държави членки, 
от една страна, и международни 
водещи организации в съответната 
област в други части на Европа, от 
друга страна. Това ще е свързано с 
„побратимяване“ (туининг) чрез 
обмен на служители, консултации и 
помощ от експерти, както и 
разработване на съвместни 
стратегии за развитието на 
центрове за върхови постижения.
Това може да се подпомогне чрез 
фондовете на политиката на 
сближаване в по-слабо развитите 
региони. Ще се разгледа 
възможността за създаване на връзки 
с иновационни клъстери и признаване 
на постиженията на по-слабо 
развитите региони, включително чрез 
партньорски оценки и връчване на 
„знак за качество“ на институциите, 
които отговарят на международните 
стандарти.
б) Организиране на конкурс за 
учредяване на конкурентни на 
международно равнище 
научноизследователски центрове в 
региони на сближаване: кандидатите 
в конкурса следва да бъдат екипи, 
всеки от които включва иновативен, 
но по-слабо развит регион и 
международно признат център на 
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високи научни постижения от други 
части на Европа. Научните 
концепции, които стоят в основата 
на новосъздадените изследователски 
институти, следва да се оценяват на 
принципа на върховите постижения; 
от регионите следва да се изисква да 
предложат надежден цялостен 
подход по отношение на 
инфраструктурата и благоприятна 
обща среда за научните изследвания и 
иновациите - нещо, което трябва да 
се осъществи с помощта на средства 
от структурните фондове; тази 
конкуренция следва да допълва по 
ефективен начин усилията на 
икономически по-слабите региони за 
разработване на дългосрочна 
стратегия за интелигентна 
специализация.
в) Създаване на длъжност 
„председател/и/ на ЕНП“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени към 
институции с видим потенциал за 
високи постижения в научната 
област, с цел подпомагане на тези 
институции да разгърнат напълно 
този потенциал и по този начин да се 
създадат равни условия за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско 
пространство. Това ще включва 
оказване на институционална 
подкрепа за създаването на 
конкурентна научноизследователска 
среда и рамка, необходима за 
привличането, задържането и 
развитието на най-изявените 
научноизследователски таланти в 
рамките на тези институции.
г) Удостояване с „печат за отличие“ 
на положително оценени 
предложения по ЕСНИ, програмата 
„Мария Склодовска-Кюри“ или 
съвместни проекти, които не са 
успели да получат финансиране 
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поради бюджетни ограничения. Така 
националните и регионални фондове 
могат да бъдат насърчавани да 
допринасят за финансирането на 
тези проекти, които отговарят на 
критериите за върхови постижения, 
но не могат да бъдат финансирани 
поради липсата на европейски 
средства.
д) Удостояване с „печат за отличие“ 
на завършени проекти с оглед 
улесняване финансирането на 
последващите етапи (напр. пилотен 
мащаб, демонстрационни проекти 
или оценка на научноизследователски 
резултати) от национални или 
регионални източници.
е) Предоставяне от ЕСНИ на 
„субсидии за завръщане“ на 
изследователи, временно работещи 
извън Европа, които желаят да 
работят в Европа, или на 
изследователи, които вече работят в 
Европа и желаят да се преместят в 
по-слабо развит регион.
ж) Оказване на подкрепа за 
допълнителни споразумения, 
подписани от организации -
бенефициенти по проекти за 
съвместни изследвания, заедно с други 
предприятия и организации, 
установени главно в държави, 
различни от пряко ангажираните с 
проекта, с конкретната цел за 
улесняване на възможностите за 
обучение (по-специално места за 
докторанти и постдокторанти).
з) Укрепване на успешни мрежи с цел 
създаване на институционални 
мрежи с високо качество в областта 
на научните изследвания и 
иновациите. Особено внимание ще 
бъде отделено на Европейското 
сътрудничество в областта на 
науката и технологиите (COST), с 
цел насърчаване на дейности за 
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създаване и свързване на центрове за 
върхови научни постижения 
(висококачествени научни общности 
и млади изследователи) в цяла Европа.
и) Разработване на специални 
механизми за обучение във връзка с 
участието в програмата „Хоризонт 
2020“, като се използват пълноценно 
съществуващите мрежови структури 
от рода на националните звена за 
контакт.
й) Предоставяне на стипендии за 
докторанти и постдокторанти, 
както и стипендии за обучение с цел 
повишаване на квалификацията на
инженери за получаване на достъп до 
всички международни 
научноизследователски 
инфраструктури в Европа, 
включително и ръководените от 
международни научни организации.
к) Подкрепа за разработването и 
наблюдението на стратегии за 
интелигентна специализация. Ще 
бъде създаден механизъм за подкрепа в 
областта на политиките, а 
обучението в областта на 
политиките на регионално равнище 
ще бъде улеснено чрез международна 
партньорска оценка и обмен на най-
добри практики.
л) Създаване на онлайн пазар, на 
който могат да се рекламират 
продукти на интелектуалната 
собственост, с цел осъществяване на 
контакти между носителите и 
ползвателите на ПИС.

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че настоящото изтичане на мозъци от множество държави членки 
представлява сериозен проблем за Европа, върховите постижения следва да се 
използват пълноценно с оглед засилване на взаимодействието между програмата 
„Хоризонт 2020“ и структурните фондове, напр. на състезателна основа, както вече 
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беше предложено от ЕП в доклада „Matias“. За необходимата инфраструктура 
регионите ще използват собствени средства и финансиране по проекта EFRE, които 
не се осигуряват на състезателна основа. Финансирането чрез „Хоризонт 2020“ 
следва да се използва за висококачествени научни изследвания.

Изменение 456
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. НАУКА ЗА И С ОБЩЕСТВОТО, 
КЪМ ОТГОВОРНИ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
Подкрепа за обществената 
ангажираност в областта на 
научните изследвания и иновациите
Подкрепа за обществената 
ангажираност в областта на 
научните изследвания и иновациите и 
насърчаване на интердисциплинарни 
изследвания и иновации, по-специално 
подкрепа за участие на гражданите в 
научните изследвания и иновациите.
4.2 Насърчаване на равенството 
между половете
Насърчаване на равенството между 
половете чрез подкрепа на промени в 
организацията на 
научноизследователските 
институции, както и при
планирането на 
научноизследователските програми. 
Това обхваща различните измерения 
на равенството между половете, 
свързани по-специално с: осигуряване 
на равнопоставеност при научните 
кариери и при вземането на решения, 
включително съображенията, 
свързани с равнопоставеността на 
половете при разработването на 
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съдържание в областта на научните 
изследвания и иновациите.
4.3 Подобряване на научната 
грамотност на гражданите
Изграждане на научно грамотни 
граждани чрез формално и 
неформално научно образование и 
разпространяване на дейности на 
научно основа, а именно в научните 
центрове и музеите, като
първостепенна потребност за 
развитието на бъдещото общество и 
като основа за съвместно 
съществуване в условията на 
демокрация; превръщане на научните 
и технологични кариери в 
привлекателни за младите студенти 
и насърчаване на устойчиво 
взаимодействие между училищата, 
научноизследователските 
институти, промишлеността и 
организациите на гражданското 
общество.
4.4 Насърчаване на етична рамка за 
научните изследвания и иновациите
Насърчаване на етична рамка в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, базирана на основните 
етични принципи, включително и 
принципите, отразени в Хартата на 
основните права, както и във всички 
съответни законодателни актове и 
конвенции на Съюза.
4.5 Подобряване на отворения достъп 
до научните резултати
Подобряване на отворения достъп до 
научните резултати (по-специално 
публикуването и данните) с цел 
осигуряване на прозрачност и доверие 
между участниците, насърчаване на 
върховите научни постижения и 
отделяне на иновационния потенциал 
за генериране на знания от 
икономическата 
конкурентоспособност.
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4.6 Разработване на рамка за 
управление за отговорни изследвания 
и иновации
Развитие на управление за 
разработването на рамка за 
управление за отговорни изследвания 
и иновации, която да насърчава 
обществените организации 
(изследователи, гражданско 
общество, промишленост, политици) 
да работят заедно през целия процес 
на научни изследвания и иновации, с 
цел по-добра хармонизация на 
процеса, както и на резултатите и 
последиците от него, с очакванията, 
потребностите и ценностите на 
обществото.
4.7 Подобряване на знанията за 
науката и комуникацията 
Подкрепа за подобряване на знанията 
относно научната комуникация с 
оглед повишаване на качеството и 
ефективността на 
взаимодействието между учените, 
средствата за масова за информация 
и обществеността.

Or. en

Изменение 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Отговорна научноизследователска 
дейност и иновации
За да се изгради ефективен диалог 
между науката и обществото, да се 
привлекат нови таланти за науката 
и върховите научни постижения да 
съответстват на обществената 
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осведоменост и отговорност, ще се 
окаже подкрепа на следните 
дейности:
а) Привлекателни научни и 
технологични кариери за млади 
студенти: насърчаване в училищата 
на научни кариери в областта на 
науката, технологиите и 
инженерството; отваряне на 
университети за млади студенти; и 
насърчаване от страна на 
националните и регионалните органи 
на интерактивни и атрактивни 
научни музеи; насърчаване на 
устойчиво взаимодействие между 
училищата и изследователските 
институции и между студентите и 
техните семейства, учители по науки 
и изследователи;
б) Насърчаване на 
равнопоставеността на половете в 
нейните две измерения: осигуряване 
на равнопоставеност на 
изследователските кариери и 
включване на равенството между 
половете в научноизследователската 
и развойна дейност; насърчаване на 
равенството между половете в 
частност чрез подкрепа на промени в 
организацията на 
научноизследователските 
институции, както и в 
съдържанието и планирането на 
научноизследователските дейности.
в) Включване на обществото в 
разглеждането на научни и 
иновативни въпроси; проучване на 
разбирането на гражданите за 
науката и оказване на подкрепа за 
участието на гражданите в 
политиката за научни изследвания и 
иновации: създаване на възможност 
за взаимодействие между всички 
обществени организации по време на 
даден иновационен цикъл, за да се 
повиши качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
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иновационните резултати чрез 
включване на интересите и 
ценностите на обществото; 
насърчаване на интереса на 
обществото към научните и 
иновативните въпроси; наблюдение 
на начина, по който гражданите 
възприемат науката, и подкрепа на 
участието им във въпроси, свързани с 
развитието на науката и 
технологиите. Това изисква 
развитието на специфични умения, 
знания и капацитет на индивидуално, 
организационно, национално и 
транснационално равнище, както и 
наблюдение на начина, по който 
гражданите възприемат науката, и 
подкрепа на участието им в 
политиката в областта на научните 
изследвания и иновациите.
г) Изграждане на научно грамотни 
граждани чрез формално и 
неформално научно образование и 
разпространяване на дейности на 
научно основа, и по-специално в 
научните центрове, като 
първостепенна потребност за 
развитието на бъдещото общество 
като работна сила и основа за 
съвместно съществуване в условията 
на демокрация: чрез насърчаване и 
проучване на подходящите модели за 
научно образование ще се създаде
научно грамотно, отговорно и 
творчески ориентирано общество, 
което да допринася за по-добро 
формално и неформално научно и 
технологично образование, за 
основани на проекти научни дейности 
и изграждането на мрежи от учени и 
неучени на национално, европейско и 
международно равнище. Това включва 
насърчаване и възпитаване на научно 
грамотни граждани чрез ефективно 
формално и неформално научно 
образование и разпространение на 
основани на науката дейности, по-
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специално в научни центрове и други 
подходящи среди;
д) Открит достъп до научни 
резултати и данни, с цел увеличаване 
на върховите научни постижения и 
икономическата 
конкурентоспособност: насърчаване 
на единна база данни с всички 
финансирани от Европа 
изследователски проекти и научни 
резултати. Националните и 
регионалните финансиращи органи 
ще бъдат насърчени да споделят 
същата информация за 
националните/регионалните проекти. 
Ще се насърчава включването на 
научните резултати в тази база 
данни.
е) Управление за развитието на 
отговорни изследвания и иновации от 
страна на всички заинтересовани 
страни (изследователи, публични 
органи, промишленост), които да 
отчитат обществените 
потребности и желания, и 
наблюдаване на промените в това 
управление; оформяне на управление 
за разработка на отговорни 
изследвания и иновации чрез 
ангажиране на всички заинтересовани 
страни, насърчаване на ролята на 
научния опит в процеса на взимане на
решения, и по-специално участието 
на учени и независими 
изследователски организации в 
обществените дискусии и въпроси, 
свързани с управлението на риска. В 
координация със съответните 
международни организации ще бъде 
насърчавана етична рамка в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, базирана на основните 
етични принципи, включително и 
принципите, залегнали в Хартата на 
основните права, както и във всички 
съответни законодателни актове и 
конвенции на Съюза. Следва да се 
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вземе под внимание становището на 
Европейската група за етика в 
науката и новите технологии.
ж) Знания относно научната 
комуникация с оглед подобряване на 
качеството и ефективността на 
взаимодействието между учените, 
средствата за масова информация и 
обществеността: достъпността и 
използването на резултатите от 
публично финансираните научни 
изследвания ще бъдат доразвити, за 
да се подобри разпространението на 
знания в рамките на научната 
общност и широката общественост. 
Това ще задълбочи знанията за 
научната комуникация, за да се 
подобри качеството и 
ефективността на 
взаимодействието между учените, 
медиите и обществото, както и да се 
насърчи по-голямо участие на 
гражданите като активни 
заинтересовани страни, и по 
целесъобразност, като участници в 
изследванията.

Or. en

Изменение 458
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водещи позиции в промишлеността Водещи позиции в промишлеността и 
сектора на услугите

Or. ro
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Изменение 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепване на иновационния капацитет и 
производителността на Европа и 
осигуряване на напреднала, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
икономика, водещи позиции в световен 
мащаб в отраслите на 
високотехнологичните приложения и 
способност за намиране на уникални 
решения за обществените 
предизвикателства. Иновационните 
дейности ще бъдат комбинирани с 
научноизследователски и развойни 
дейности като основна част от 
финансирането.

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепване на иновационния капацитет и 
производителността на Европа и 
осигуряване на напреднала, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
икономика, водещи позиции в световен 
мащаб в отраслите на 
високотехнологичните приложения и 
способност за намиране на уникални 
решения за обществените 
предизвикателства. Иновационните 
дейности ще бъдат комбинирани с 
научноизследователски и развойни 
дейности като основна част от 
финансирането. Значителен акцент 
ще бъде поставен върху проектите с 
малък и среден мащаб.

Or. en

Изменение 460
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепване на иновационния капацитет и 
производителността на Европа и 
осигуряване на напреднала, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост и услуги е ключов 
фактор за укрепване на иновационния 
капацитет и производителността на 
Европа и осигуряване на напреднала, 
устойчива и конкурентоспособна 
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икономика, водещи позиции в световен 
мащаб в отраслите на 
високотехнологичните приложения и 
способност за намиране на уникални 
решения за обществените 
предизвикателства. Иновационните 
дейности ще бъдат комбинирани с 
научноизследователски и развойни 
дейности като основна част от 
финансирането.

европейска икономика, водещи позиции 
в световен мащаб в отраслите на 
високотехнологичните приложения и 
способност за намиране на уникални 
решения за обществените 
предизвикателства. Иновационните 
дейности ще бъдат комбинирани с 
научноизследователски и развойни 
дейности като основна част от 
финансирането.

Or. ro

Изменение 461
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. В много 
новаторски продукти се използват 
едновременно няколко от тези 
технологии — в самия продукт или като 
съставни части. Всяка технология носи 
технологични новости, но когато се 
съчетаят няколко базови технологии, 
може да се стигне дори до технологичен 
скок. Развитието на междусекторни 
ключови базови технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии.
Целенасочена подкрепа ще бъде 
предоставена на по-широкомащабни 

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. В много 
новаторски продукти се използват 
едновременно няколко от тези 
технологии — в самия продукт или като 
съставни части. Всяка технология носи 
технологични новости, но когато се 
съчетаят няколко базови технологии, 
може да се стигне дори до технологичен 
скок. Развитието на междусекторни 
ключови базови технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии.
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пилотни и демонстрационни 
проекти.

Or. en

Изменение 462
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. В много 
новаторски продукти се използват 
едновременно няколко от тези 
технологии — в самия продукт или като 
съставни части. Всяка технология носи 
технологични новости, но когато се 
съчетаят няколко базови технологии, 
може да се стигне дори до технологичен 
скок. Развитието на междусекторни 
ключови базови технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии. 
Целенасочена подкрепа ще бъде 
предоставена на по-широкомащабни 
пилотни и демонстрационни проекти.

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. В много 
новаторски продукти се използват 
едновременно няколко от тези 
технологии — в самия продукт или като 
съставни части, както и голяма част 
от резултатите от основните 
научни изследвания, и по-специално 
тези в областта на математиката.
Всяка технология носи технологични 
новости, но когато се съчетаят няколко 
базови технологии и математически 
инструменти, може да се стигне дори 
до технологичен скок. Развитието на 
междусекторни ключови базови 
технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии 
и основните научни резултати. 
Целенасочена подкрепа ще бъде 
предоставена на по-широкомащабни 
пилотни и демонстрационни проекти

Or. en
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Изменение 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 4
COM(2011) 811
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, авангардните 
материали и усъвършенстваните 
производствени системи. В много 
новаторски продукти се използват 
едновременно няколко от тези 
технологии — в самия продукт или като 
съставни части. Всяка технология носи 
технологични новости, но когато се 
съчетаят няколко базови технологии, 
може да се стигне дори до технологичен 
скок. Развитието на междусекторни 
ключови базови технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии. 
Целенасочена подкрепа ще бъде 
предоставена на по-широкомащабни 
пилотни и демонстрационни проекти.

Целта „Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ се отнася 
главно за ключовите базови технологии 
(КБТ): като такива са определени 
микро- и наноелектрониката, 
фотониката, нанотехнологията, 
биотехнологията, водните технологии,
авангардните материали и 
усъвършенстваните производствени 
системи. В много новаторски продукти 
се използват едновременно няколко от 
тези технологии — в самия продукт или 
като съставни части. Всяка технология 
носи технологични новости, но когато 
се съчетаят няколко базови технологии, 
може да се стигне дори до технологичен 
скок. Развитието на междусекторни 
ключови базови технологии ще повиши 
конкурентоспособността и 
въздействието на продуктите. Така ще 
бъдат използвани многобройните 
взаимодействия между тези технологии. 
Целенасочена подкрепа ще бъде 
предоставена на по-широкомащабни 
пилотни и демонстрационни проекти.

Or. en

Изменение 464
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално помощта ще се насочи 
към етапите, предшестващи етапа 
на продажба и конкуренция. 
Финансирането ще бъде насочено по-
скоро към справянето с общи 
технологични бариери, отколкото 
към избора на победители или 
финансирането на отделни 
производствени линии и единични 
дейности на дружества. Дейностите 
ще бъдат насочени към подкрепа на 
промишлената 
конкурентоспособност, като се 
стимулира подобряването по-
специално на ресурсите и 
енергийната ефективност на 
промишлеността, с оглед увеличаване 
на инвестициите за научни 
изследвания и иновации.

Or. en

Изменение 465
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновационните дейности ще включват 
интеграция на отделните технологии; 
демонстрации на капацитета за 
създаване и доставяне на новаторски 
продукти и услуги; пилотни инициативи 
с участието на ползватели и 
потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; и 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

Иновационните дейности ще включват 
интеграция на отделните технологии; 
демонстрации на капацитета за 
създаване и доставяне на новаторски 
продукти и услуги; пилотни инициативи 
с участието на ползватели и 
потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; и 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания. Важно е също така на 
европейско равнище да се насърчават 
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съвместни и постепенни иновационни 
подходи „отдолу-нагоре“ (цифрови и
физически), както и мобилността на 
млади новатори и 
инкубатори/ускорители. 

Or. en

Изменение 466
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновационните дейности ще включват 
интеграция на отделните технологии; 
демонстрации на капацитета за 
създаване и доставяне на новаторски 
продукти и услуги; пилотни инициативи 
с участието на ползватели и 
потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; и 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

Иновационните дейности ще включват 
интеграция на отделните технологии; 
демонстрации на капацитета за 
създаване и доставяне на новаторски 
продукти и услуги; пилотни инициативи 
с участието на ползватели и 
потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; и 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания. Мерките, които се 
приближават до пазарните дейности, 
ще се финансират основно чрез 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 467
András Gyürk

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновационните дейности ще включват Иновационните дейности ще включват 
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интеграция на отделните технологии; 
демонстрации на капацитета за 
създаване и доставяне на новаторски 
продукти и услуги; пилотни инициативи 
с участието на ползватели и 
потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; и 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

интеграция на отделните технологии; 
демонстрации на капацитета за 
създаване и доставяне на новаторски 
продукти и услуги; пилотни инициативи 
с участието на ползватели и 
потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания и изпълнението на 
проекти от малък и среден мащаб за 
прокарване на пътя за 
широкомащабни проекти.

Or. en

Изменение 468
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретно при нанотехнологиите и 
биотехнологиите ангажирането на 
заинтересованите страни и 
обществеността ще има за цел да 
повиши осведомеността за ползите и 
рисковете. При разгръщането на тези 
технологии систематично ще се 
извършват оценки на безопасността и 
ще се контролират общите рискове.

Конкретно при нанотехнологиите и 
биотехнологиите ангажирането на 
заинтересованите страни и 
обществеността ще има за цел да 
повиши осведомеността за ползите и 
рисковете. При разгръщането на тези 
технологии систематично ще се 
извършват оценки на безопасността и 
ще се контролират общите рискове. Ще 
бъдат разработени критерии и 
прозрачни процедури за оценка на 
социалната желателност и 
социалната приемливост на новите 
технологии.

Or. en
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Изменение 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 12 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- разработването и използването на 
методи за изпитване, които са по-
предсказуеми и съответстващи на 
реалностите от живота на човека, 
оценка на риска и медицински 
изследвания

Or. fr

Обосновка

Целта на разработването и използването на методи за изпитване, които да са по-
предсказуеми и по-релевантни, е да бъде постигната споделената международна цел, 
тестовете за безопасност и медицинските изследвания да станат по-ефективни, по-
евтини и съответстващи в по-голяма степен на реалностите от живота на човека.

Изменение 470
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 12 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- развитие и прилагане на по-
предвидими и важни за човека 
инструменти за изпитване на 
сигурността, оценка на риска и 
научни изследвания в областта на 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 12 – тире 3а (ново)
COM(2011) 811
Приложение І – част ІІ – точка 1 – параграф 12 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- водни технологии

Or. en

Изменение 472
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия по множество направления ще 
бъдат насочени към 
предизвикателствата, свързани с 
постигането на водеща роля в 
промишлеността и технологиите в 
областта на ИКТ, и ще обхванат общи 
програми за научни изследвания и 
иновации в областта на ИКТ, 
включващи по-специално:

Действия по множество направления ще 
бъдат насочени към 
предизвикателствата, свързани с 
постигането на водеща роля в 
промишлеността и технологиите в 
областта на ИКТ, и ще обхванат ИКТ 
стандарти и протоколи, както и
общи програми за научни изследвания и 
иновации в областта на ИКТ, 
включващи по-специално:

Or. ro

Изменение 473
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.1. Ново поколение компоненти и 
системи: разработване на авангардни и 
интелигентни вградени компоненти и

1.1.1. Ново поколение компоненти и 
системи: разработване на 
информационни системи и авангардни 
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системи и интелигентни вградени системи и 
компоненти.

Or. fr

Изменение 474
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с вградените 
интелигентни компоненти и системи. 
Това включва също микро-нано-био-
системи, органична електроника, 
интегрални елементи с голяма площ, 
поддържащи технологии за „интернет 
на нещата“ (ИН), включително 
платформи, поддържащи доставката на 
усъвършенствани услуги, интелигентни 
интегрирани системи, системи от 
системи и инженеринг на сложни 
системи.

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с основните 
информационни системи и вградените 
интелигентни системи и компоненти. 
Това включва също микро-нано-био-
системи, органична електроника, 
интегрални елементи с голяма площ, 
поддържащи технологии за „интернет 
на нещата“ (ИН), включително 
платформи, поддържащи доставката на 
усъвършенствани услуги, интелигентни 
интегрирани системи, системи от 
системи и инженеринг на сложни 
системи.

Or. fr

Изменение 475
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с вградените 
интелигентни компоненти и системи. 
Това включва също микро-нано-био-

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с вградените 
интелигентни компоненти и системи. 
Това включва също микро-нано-био-
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системи, органична електроника, 
интегрални елементи с голяма площ, 
поддържащи технологии за „интернет 
на нещата“ (ИН)21, включително 
платформи, поддържащи доставката на 
усъвършенствани услуги, интелигентни 
интегрирани системи, системи от 
системи и инженеринг на сложни 
системи.

системи, органична електроника, 
квантови изчисления, интегрални 
елементи с голяма площ, поддържащи 
технологии за „интернет на нещата“ 
(ИН)21, включително платформи, 
поддържащи доставката на 
усъвършенствани услуги, сензори, 
интелигентни интегрирани системи, 
разпределени системи и системи от 
системи и инженеринг на сложни 
системи.

Or. en

Изменение 476
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с вградените 
интелигентни компоненти и системи. 
Това включва също микро-нано-био-
системи, органична електроника, 
интегрални елементи с голяма площ, 
поддържащи технологии за „интернет 
на нещата“ (ИН)21, включително 
платформи, поддържащи доставката на 
усъвършенствани услуги, интелигентни 
интегрирани системи, системи от 
системи и инженеринг на сложни 
системи.

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в 
технологиите, свързани с вградените 
интелигентни компоненти и системи. 
Това включва също микро-нано-био-
системи, органична електроника, 
изчислителната биология на 
системите, интегрални елементи с 
голяма площ, поддържащи технологии 
за „интернет на нещата“ (ИН)21, 
включително платформи, поддържащи 
доставката на усъвършенствани услуги, 
интелигентни интегрирани системи, 
системи от системи и инженеринг на 
сложни системи.

Or. en

Изменение 477
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се мобилизират европейските 
капацитети в областта на 
обработващите и системните 
архитектури, технологиите за взаимно 
свързване и локализиране на данни, 
изчислителните облаци, софтуера за 
паралелна обработка на данни и 
симулации във всички пазарни сегменти 
на изчислителната техника.

Целта е да се мобилизират европейските 
капацитети в областта на 
обработващите и системните 
архитектури, технологиите за взаимно 
свързване и локализиране на данни, 
изчислителните облаци, 
широкомащабната изчислителна 
техника и суперкомпютрите, 
обработката на голямо количество 
данни, софтуера за паралелна обработка 
на данни и симулации във всички 
пазарни сегменти на изчислителната 
техника.

Or. en

Изменение 478
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост в 
разработването, овладяването и 
формирането на интернет от следващото 
поколение, който постепенно ще замени 
настоящия интернет, стационарните и 
мобилните мрежи и обслужващата 
инфраструктура, и ще осигури 
възможност за свързване на трилиони 
устройства (ИН) чрез многобройни 
оператори и в множество области, които 
ще променят нашия начин на общуване, 
достъп и използване на знания. Това 
включва научни изследвания и 
иновации в областта на мрежите, 

Целта е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост в 
разработването, овладяването и 
формирането на интернет от следващото 
поколение, който постепенно ще замени 
настоящия интернет, стационарните и 
мобилните мрежи и обслужващата 
инфраструктура, и ще осигури 
възможност за свързване на трилиони 
устройства (ИН) чрез многобройни 
оператори и в множество области, които 
ще променят нашия начин на общуване, 
достъп и използване на знания. Това 
включва научни изследвания и 
иновации в областта на мрежите, 
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софтуера и услугите, кибернетичната 
сигурност, неприкосновеността на 
личния живот и доверието, 
безжичните22 комуникации и всички 
оптични мрежи, мултимедийните 
интерактивни приложения и свързаните 
предприятия на бъдещето.

инфраструктурите, софтуера и 
услугите, кибернетичната сигурност, 
неприкосновеността на личния живот и 
доверието, безжичните22 комуникации и 
всички оптични мрежи, 
мултимедийните интерактивни 
приложения и свързаните предприятия 
на бъдещето. По-специално ще се 
предостави подкрепа за научните 
изследвания и разработването на 
отворените и разпределителните 
системи.

Or. en

Изменение 479
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост в 
разработването, овладяването и 
формирането на интернет от следващото 
поколение, който постепенно ще замени 
настоящия интернет, стационарните и 
мобилните мрежи и обслужващата 
инфраструктура, и ще осигури 
възможност за свързване на трилиони 
устройства (ИН) чрез многобройни 
оператори и в множество области, които 
ще променят нашия начин на общуване, 
достъп и използване на знания. Това 
включва научни изследвания и 
иновации в областта на мрежите, 
софтуера и услугите, кибернетичната 
сигурност, неприкосновеността на 
личния живот и доверието, 
безжичните22 комуникации и всички 
оптични мрежи, мултимедийните 
интерактивни приложения и свързаните 

Целта е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост в 
разработването, овладяването и 
формирането на интернет от следващото 
поколение, който постепенно ще замени 
настоящия интернет, стационарните и 
мобилните мрежи и обслужващата 
инфраструктура, и ще осигури 
възможност за свързване на трилиони 
устройства (ИН) чрез многобройни 
оператори и в множество области, които 
ще променят нашия начин на общуване, 
достъп и използване на знания. Това 
включва научни изследвания и 
иновации в областта на мрежите, 
софтуера и услугите, кибернетичната 
сигурност, неприкосновеността на 
личния живот, доверието и социалните 
последствия, безжичните22

комуникации и всички оптични мрежи, 
мултимедийните интерактивни 
приложения и свързаните предприятия 
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предприятия на бъдещето. на бъдещето.

Or. en

Изменение 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4. Технологии за съдържание и 
управление на информацията: ИКТ за 
цифрово съдържание и творчество

1.1.4. Технологии за съдържание и 
управление на информацията: ИКТ за 
цифрово съдържание, културни 
индустрии, включително културно 
наследство и туризъм, както и 
творчество

Or. en

Изменение 481
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предоставят на 
специалистите и гражданите нови 
инструменти за създаване, използване и 
запазване на всички форми на цифрово 
съдържание, независимо от езика, и за 
моделиране, анализ и визуализиране на 
големи обеми от данни, включително 
свързани данни. Това включва нови 
технологии за изучаване на езици, 
обучение, взаимодействие, цифрово 
съхранение, достъп до съдържание и 
анализ; интелигентни информационни 
системи за управление, основани на 
съвременни технологии за извличане на 
данни, машинно обучение, 

Целта е да се предоставят на 
специалистите и гражданите нови 
инструменти за създаване, използване и 
запазване на всички форми на цифрово 
съдържание, независимо от езика, и за 
моделиране, анализ и визуализиране на 
големи обеми от данни, включително 
свързани данни. Това включва нови 
технологии за изучаване на езици, 
обучение, взаимодействие 
(включително интерфейс, свързан с 
осезанието и говора, и биоинтерфейс), 
цифрово съхранение и възстановяване, 
достъп до съдържание и анализ; 
интелигентни информационни системи 
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статистически анализ и визуални 
компютърни технологии.

за управление, основани на съвременни 
технологии за извличане на данни, 
„обработка на големи количества 
данни“, машинно обучение и машинни 
познания, статистически анализ и 
визуални компютърни технологии.

Or. en

Изменение 482
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предоставят на 
специалистите и гражданите нови 
инструменти за създаване, използване и 
запазване на всички форми на цифрово 
съдържание, независимо от езика, и за 
моделиране, анализ и визуализиране на 
големи обеми от данни, включително 
свързани данни. Това включва нови 
технологии за изучаване на езици, 
обучение, взаимодействие, цифрово 
съхранение, достъп до съдържание и 
анализ; интелигентни информационни 
системи за управление, основани на 
съвременни технологии за извличане на 
данни, машинно обучение, 
статистически анализ и визуални 
компютърни технологии.

Целта е да се предоставят на 
специалистите и гражданите нови 
инструменти за създаване, използване и 
запазване на всички форми на цифрово 
съдържание, независимо от езика, и за 
моделиране, анализ и визуализиране на 
големи обеми от данни, включително 
свързани данни. Това включва нови 
технологии за изучаване на езици, 
обучение, взаимодействие, цифрово 
съхранение, достъп до културни 
ресурси, достъп до съдържание и 
анализ; интелигентни информационни 
системи за управление, основани на 
съвременни технологии за извличане на 
данни, машинно обучение, 
статистически анализ и визуални 
компютърни технологии.

Or. it

Изменение 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се предоставят на 
специалистите и гражданите нови 
инструменти за създаване, използване и 
запазване на всички форми на цифрово 
съдържание, независимо от езика, и за 
моделиране, анализ и визуализиране на 
големи обеми от данни, включително 
свързани данни. Това включва нови 
технологии за изучаване на езици, 
обучение, взаимодействие, цифрово 
съхранение, достъп до съдържание и 
анализ; интелигентни информационни 
системи за управление, основани на 
съвременни технологии за извличане на 
данни, машинно обучение, 
статистически анализ и визуални 
компютърни технологии.

Целта е да се предоставят на 
специалистите и гражданите нови 
инструменти за създаване, използване и 
запазване на всички форми на цифрово 
съдържание, независимо от езика, и за 
моделиране, анализ и визуализиране на 
големи обеми от данни, включително 
свързани данни. Това включва нови 
технологии за изучаване на езици, 
обучение, взаимодействие, цифрово 
съхранение, достъп до съдържание и 
анализ; интелигентни информационни 
системи за управление, основани на 
съвременни технологии за извличане на 
данни в области като туризма, 
машинно обучение, статистически 
анализ и визуални компютърни 
технологии.

Or. en

Изменение 484
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в науката 
и промишлеността в промишлената и 
обслужващата роботика, когнитивните 
системи, авангардните интерфейси и 
интелигентните пространства, 
осъзнаващите машини, основавайки се 
на нарастващия потенциал на 
компютрите и мрежите и напредъка при 
изграждането на системи, способни да 
учат, да се приспособяват и да реагират.

Целта е да се запазят и укрепят 
водещите позиции на Европа в науката 
и промишлеността в промишлената и 
обслужващата роботика, когнитивните 
системи, изкуствения интелект, 
невронауките, авангардните 
интерфейси и интелигентните 
пространства, осъзнаващите машини, 
основавайки се на миниатюризацията 
и нарастващия потенциал на 
компютрите и мрежите и напредъка при 
изграждането на системи, способни да 
учат, да се приспособяват и да реагират.
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Or. en

Изменение 485
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очаква се тези шест основни 
направления на дейност да покрият 
пълния спектър от нужди. Те биха 
включвали постигането на водещи 
позиции в намирането на общи решения 
в областта на ИКТ, продукти и услуги, 
необходими за справяне с основните 
обществени предизвикателства, както и 
приложно-ориентирани програми за 
изследвания и иновации в областта на 
ИКТ, които ще бъдат подкрепени въз 
основа на съответното социално 
предизвикателство.

Очаква се посочените седем основни 
направления на дейност да покрият 
пълния спектър от потребности. Те биха 
включвали постигането на водещи 
позиции в намирането на общи решения 
в областта на ИКТ, продукти и услуги, 
необходими за справяне с основните 
обществени предизвикателства, както и 
приложно-ориентирани програми за 
изследвания и иновации в областта на 
ИКТ, които ще бъдат подкрепени въз 
основа на съответното социално 
предизвикателство.

Or. en

Изменение 486
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всяко от основните направления на 
действие са включени също специфични 
научноизследователски инфраструктури 
на базата на ИКТ като „живите 
лаборатории“ за широкомащабно 
изпробване и инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
и интегрирането им в модерни 

Във всяко от седемте основни
направления на действие са включени 
също специфични 
научноизследователски инфраструктури 
на базата на ИКТ като „живите 
лаборатории“ за широкомащабно 
изпробване и инфраструктури за 
съответните ключови базови технологии 
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иновационни продукти и интелигентни 
системи, включително оборудване, 
инструменти, поддържащи услуги, 
„стерилни помещения“ и достъп до 
леярни за създаване на прототипи.

и интегрирането им в модерни 
иновационни продукти и интелигентни 
системи, включително оборудване, 
инструменти, поддържащи услуги, 
„стерилни помещения“ и достъп до 
леярни за създаване на прототипи.
Финансирането от Съюза е от полза 
за общите съоръжения и 
инфраструктура, достъпни за 
множество участници, включително 
и по-специално малките и средните 
предприятия.

Or. en

Изменение 487
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните права и свободи на 
физическите лица и по-специално 
тяхното право на неприкосновеност 
на личния живот са от основно 
значение в ЕС. „Хоризонт 2020“ 
подкрепя изследванията и 
разработването на системи, които 
могат да дадат на гражданите на 
Европа пълен контрол над техните 
комуникации.

Or. en

Изменение 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.1 – точка 1.1.6 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.6 а. регулаторни и икономически 
предизвикателства за бъдещето:
Целта е да се проучи как и къде е 
възможно да възникне потребност от 
нови регулаторни рамки за 
приспособяване към новите 
отношения между гражданите и 
техните общества, както и между 
пазарите и потребителите. Това 
включва междудисциплинарни 
изследвания, съчетаващи правен 
анализ с икономическото, 
културното и социалното 
въздействие на технологичните 
промени.

Or. en

Изменение 489
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1– точка 1.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Нанотехнологии 1.2. Нанотехнологии и квантова 
оптика

Or. en

Изменение 490
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развитие и интеграция на знания на Развитие и интеграция на знания на 
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кръстопътя на различни научни 
дисциплини, насочени към коренно 
нови продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широк диапазон от сектори.

кръстопътя на различни научни 
дисциплини, насочени към коренно 
нови продукти, позволяващи устойчиви 
решения в широк диапазон от сектори, 
като се взема предвид принципът на 
предохранителните мерки.

Or. en

Изменение 491
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2. Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
нанотехнологиите

1.2.2. Гарантиране на безопасност при 
разработването и прилагането на 
нанотехнологиите и квантовата 
оптика

Or. en

Изменение 492
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобряване на научните знания за 
тяхното потенциално въздействие върху 
здравето или околната среда, с цел 
осъществяване на проактивно, научно 
обосновано управление на 
нанотехнологиите и осигуряване на 
утвърдени научни инструменти и 
платформи за оценка и управление на 
опасността, излагането и риска през 
целия жизнен цикъл на 
наноматериалите и наносистемите.

Подобряване на научните знания за 
тяхното потенциално въздействие върху 
здравето или околната среда, с цел 
осъществяване на проактивно, научно 
обосновано управление на 
нанотехнологиите и квантовата 
оптика и осигуряване на утвърдени 
научни инструменти и платформи за 
оценка и управление на опасността, 
излагането и риска през целия жизнен 
цикъл на наноматериалите и 
наносистемите.
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Or. en

Изменение 493
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобряване на научните знания за 
тяхното потенциално въздействие върху 
здравето или околната среда, с цел 
осъществяване на проактивно, научно 
обосновано управление на 
нанотехнологиите и осигуряване на 
утвърдени научни инструменти и 
платформи за оценка и управление на 
опасността, излагането и риска през 
целия жизнен цикъл на 
наноматериалите и наносистемите.

Подобряване на научните знания за 
тяхното потенциално въздействие върху 
здравето или околната среда, с цел 
осъществяване на проактивно, научно 
обосновано управление на 
нанотехнологиите и осигуряване на 
утвърдени подходящи за целта научни 
инструменти без използване на 
животни и платформи за оценка и 
управление на опасността, излагането и 
риска през целия жизнен цикъл на 
наноматериалите и наносистемите.

Or. en

Изменение 494
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.3. Разработване на общественото 
измерение на нанотехнологиите

1.2.3. Разработване на общественото 
измерение на нанотехнологиите и 
квантовата оптика

Or. en

Изменение 495
Marisa Matias
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите, и да се подобри 
управлението на нанотехнологиите в 
името на обществения интерес.

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите, и да се подобри 
управлението на нанотехнологиите в 
името на обществения интерес. Оценка 
на социалната приемливост на 
конкретните приложения на 
нанотехнологиите в допълнение към 
оценката на риска.

Or. en

Изменение 496
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите, и да се подобри
управлението на нанотехнологиите в 
името на обществения интерес.

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите, и да се насочи 
вниманието към управлението на 
нанотехнологиите в името на 
обществения интерес и към нагласите 
на обществеността спрямо 
нанотехнологиите и свързаните с 
тях продукти.

Or. en

Изменение 497
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите, и да се подобри
управлението на нанотехнологиите в 
името на обществения интерес.

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите, и да се насочи 
вниманието към управлението на 
нанотехнологиите в името на 
обществения интерес и към 
социалната приемливост на 
специфичните приложения на 
нанотехнологиите.

Or. en

Изменение 498
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите, и да се подобри
управлението на нанотехнологиите в 
името на обществения интерес.

Да се намерят решения за нуждите от 
персонал и физическа инфраструктура, 
възникващи при разгръщането на 
нанотехнологиите и квантовата 
оптика, и да се насочи вниманието към
управлението на нанотехнологиите и 
квантовата оптика в името на 
обществения интерес.

Or. en

Изменение 499
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.2 – точка 1.2.4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се насочи вниманието към нови 
гъвкави, мащабни и възпроизводими 
операции, интелигентно интегриране на 
нови и съществуващи процеси, както и 
промяна в мащаба с цел постигане на 
масово производство на продукти и 
многофункционални инсталации, 
което ще осигури ефикасното 
прехвърляне на знания в промишлени 
иновации.

Да се насочи вниманието към нови 
гъвкави, мащабни и възпроизводими 
операции, интелигентно интегриране на 
нови и съществуващи процеси.

Or. en

Изменение 500
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследвания на функционални 
материали, многофункционални 
материали като самовъзстановяващи се 
или биосъвместими материали и 
структурни материали за целите на 
иновацията във всички промишлени 
отрасли, особено за пазарите на 
продукти с висока стойност.

Изследвания на функционални 
материали, високотехнологични 
материали, редки суровини и 
редкоземни елементи, 
многофункционални материали като 
самовъзстановяващи се или 
биосъвместими материали и структурни 
материали за целите на иновацията във 
всички промишлени отрасли, особено за 
пазарите на продукти с висока стойност.

Or. en

Изменение 501
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.2 – параграф 1



AM\907981BG.doc 91/149 PE492.815v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за осигуряване на ефикасно и 
устойчиво увеличаване на мащаба, с цел 
да се направи възможно промишленото 
производство на бъдещи продукти, 
напр. в химическата промишленост или 
металургията.

Научноизследователска и развойна 
дейност за осигуряване на ресурсно 
ефикасно и устойчиво увеличаване на 
мащаба, с цел да се направи възможно 
промишленото производство на бъдещи 
продукти, напр. в химическата 
промишленост или металургията.

Or. en

Изменение 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработване на нови продукти и 
приложения и на потребителски навици, 
намаляващи разхода на енергия и 
благоприятстващи нисковъглеродните
производства, както и интензифициране 
на процесите, рециклиране, почистване 
и получаване на материали с висока 
добавена стойност от отпадъци и 
вторични суровини.

Разработване на нови продукти и 
приложения и на потребителски навици, 
намаляващи разхода на енергия и 
благоприятстващи нискоемисионните 
производства, както и интензифициране 
на процесите, рециклиране, почистване 
и получаване на материали с висока 
добавена стойност от отпадъци и 
вторични суровини.

Or. en

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Концепцията за ниското равнище на емисии се отнася за намаляването на всички 
замърсители във въздуха, произхождащи от всички сектори, не само от въглеродния 
двуокис и от метана. Поради това е напълно оправдано да се промени 
формулировката от „нисковъглеродни“ на „нискоемисионни“, което е реалната цел 
на действията, предложени в документа. Изследванията следва да търсят начини за 
елиминиране на парниковите газове и другите замърсители.
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Изменение 503
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработване на нови продукти и 
приложения и на потребителски навици, 
намаляващи разхода на енергия и 
благоприятстващи нисковъглеродните 
производства, както и интензифициране 
на процесите, рециклиране, почистване 
и получаване на материали с висока 
добавена стойност от отпадъци и 
вторични суровини.

Разработване на нови продукти и 
приложения и на потребителски навици, 
намаляващи разхода на енергия и 
благоприятстващи нисковъглеродните 
производства, както и интензифициране 
на процесите, рециклиране и добив на 
суровини в градски условия, почистване 
и получаване на материали с висока 
добавена стойност от отпадъци и 
вторични суровини.

Or. en

Изменение 504
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектиране и разработване на 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително запазване на европейските 
материали с историческа и културна 
стойност.

Проектиране и разработване на 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително запазване на европейските 
материали с историческа и културна 
стойност. Опазване на културното 
наследство: оценка, мониторинг и 
избор на консервационни материали и 
техники с оглед на околната среда и 
управлението, използването и 
поддържането на енергията и 
интеграция в съвременната и 
историческата градска среда и 
археологическия и културния 
контекст.
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Or. it

Изменение 505
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектиране и разработване на 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително запазване на 
европейските материали с историческа 
и културна стойност.

Проектиране и разработване на 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително запазване на 
европейското наследство и материали 
с историческа и културна стойност.

Or. en

Изменение 506
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.5 а. Нови суровини за химическата 
промишленост
Разработване на алтернативна 
суровинна база за химическата 
промишленост, варираща от въглища, 
биомаса и отпадъчни материали до 
екологичен петролен заместител 
като източник на въглерод в 
средносрочен и дългосрочен план. 
Необходими са нови газови 
технологии (трето поколение 
газифициращи технологии) за 
изследване на широка гама от 
потенциални суровини.

Or. en
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Изменение 507
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и 
новаторски подход при създаването на 
бизнес модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали, 
включително суровини от 
изключителна важност, и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Or. en

Обосновка

Много от суровините не са редки от геоложка гледна точка, но са от изключителна 
важност поради различни причини (напр. зависимост от вноса, суровини, които 
трудно се рециклират или заместват). По-добре е да се използва „суровини от 
изключителна важност“ (така, както са дефинирани в списъка на ЕС на 14 суровини 
от изключителна важност).

Изменение 508
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.1. Насърчаване на модерните
биотехнологии като бъдещи двигатели 
на новаторството

1.4.1. Насърчаване на устойчивите
биотехнологии като бъдещи двигатели 
на новаторството

Or. en
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Изменение 509
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията 
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н.).

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията 
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н., като се избягва намесата в 
околната среда и се вземат предвид 
принципът на предохранителните 
мерки и етичните принципи.

Or. en

Изменение 510
Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
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промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична
биология, биоинформатика, биология 
на системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията 
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н.).

промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като биология на 
системите, биоинформатика и 
синтетична биология и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията 
(напр. бионанотехнология), ИКТ (напр. 
биоелектроника) и растителна и 
земеделска биотехнология. Тези и 
други авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове, 
фитогенетични технологии и т.н.).

Or. en

Обосновка

Биологията на системите е най-общият термин и поради това следва да бъде 
поставен на първо място.

Изменение 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.2. Промишлени процеси на базата 
на биотехнологии

1.4.2. Продукти и процеси на основата 
на биотехнология

Or. en

Изменение 512
Giles Chichester, Vicky Ford



AM\907981BG.doc 97/149 PE492.815v01-00

BG

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти и процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

Тези действия имат двойна цел: основно
да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна промишленост, преработка 
на скорбяла, растениевъдство и 
хранително-вкусова промишленост) да 
разработва нови продукти и процеси, 
удовлетворяващи потребностите на 
земеделието и аквакултурите,
промишлеността и обществото; и 
конкурентоспособни и подобрени 
алтернативи на настоящи продукти на 
базата на биотехнологиите; освен това, 
да се мобилизира потенциалът на 
биотехнологията за откриване, 
наблюдение, предотвратяване и 
премахване на замърсяването. Това 
включва научноизследователска и 
развойна дейност за ензимни и 
метаболични пътеки, разработване на 
биопроцеси, усъвършенствана 
ферментация, преработка както нагоре, 
така и надолу по веригата, изграждане 
на разбиране за динамиката на развитие 
на микробните общности. Това включва 
също дейности по разработването на 
прототипи за оценка на технико-
икономическата осъществимост на 
разработените продукти и процеси.

Or. en

Изменение 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. биология на 
системите, геномика, метагеномика, 
протеомика, феномика, молекулярни 
инструменти), които осигуряват водещи 
позиции и конкурентно предимство в 
голям брой икономически сектори. Това 
включва аспекти като подкрепа и 
разработване на биоресурси с 
оптимизирани свойства и приложения, 
надхвърлящи границите на 
конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. 
фармацевтична диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства, по-здрави растения и 
животни за здравословно хранене).

Or. en

Изменение 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти и процеси, удовлетворяващи 

Тези действия имат двойна цел: да се 
позволи на европейската промишленост 
(напр. химическа промишленост, 
здравеопазване, минно дело, енергетика, 
целулозно-хартиена, текстилна 
промишленост, преработка на 
скорбяла, растениевъдство и 
хранително-вкусова промишленост) да 
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потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

разработва нови продукти и процеси, 
удовлетворяващи потребностите на 
селското стопанство, рибарството,
промишлеността и обществото; и 
конкурентоспособни и подобрени 
алтернативи на настоящи продукти на 
базата на биотехнологиите; освен това, 
да се мобилизира потенциалът на 
биотехнологията за откриване, 
наблюдение, предотвратяване и 
премахване на замърсяването. Това 
включва научноизследователска и 
развойна дейност за ензимни и 
метаболични пътеки, разработване на 
биопроцеси, усъвършенствана 
ферментация, преработка както нагоре, 
така и надолу по веригата, изграждане 
на разбиране за динамиката на развитие 
на микробните общности. Това включва 
също дейности по разработването на 
прототипи за оценка на технико-
икономическата осъществимост на 
разработените продукти и процеси.

Or. en

Обосновка

Важно е да се добави биотехнология за растениевъдството, както и за селското 
стопанство и аквакултурите.

Изменение 515
Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, 
фитогенетични технологии, минно 
дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна промишленост, преработка на 
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продукти и процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

скорбяла и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти и процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

Or. en

Изменение 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
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на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения;

на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; Новите диагностични 
методи ще се подпомагат 
приоритетно, когато е налице или 
има вероятност да бъде разработена 
превенция или диагностика за 
засегнатия пациент.

Or. de

Изменение 517
András Gyürk

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти, 
метаболомика, изразни системи, 
библиотеки от химични образци и 
мрежов анализ), които осигуряват 
водещи позиции и конкурентно 
предимство в голям брой икономически 
сектори. Това включва аспекти като 
подкрепа и разработване на биоресурси 
с оптимизирани свойства и приложения, 
надхвърлящи границите на 
конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
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устройства).

Or. en

Изменение 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите
на конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. биология на 
системите, геномика, метагеномика, 
протеомика, феномика, молекулярни 
инструменти), които осигуряват водещи 
позиции и конкурентно предимство в 
голям брой икономически сектори. Това 
включва аспекти като подкрепа и 
разработване на биоресурси с 
оптимизирани свойства и приложения, 
надхвърлящи границите на 
конвенционалните алтернативи; 
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. 
фармацевтична диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства, по-здрави растения и 
животни за здравословно хранене).

Or. en

Изменение 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 520
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.3 а. Предприемане на действия по 
предизвикващи загриженост въпроси 
от екологично, обществено и етично 
естество
Целта е да се вземат предвид 
предизвикващите загриженост 
въпроси от екологично, обществено и 
етично естество във връзка с някои 
видове технологии чрез разработване 
на процедури за оценка, включващи 
широко допитване до 
заинтересованите страни;
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Or. en

Изменение 521
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическата промяна в Европа от 
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност. Това изисква 
намирането на начини да се 
произвежда повече при намалено 
потребление на материали и енергия и 
намалена продукция на отпадъци и 
замърсяване. Усилията ще се 
съсредоточават върху развитието и 
интегрирането на адаптивните системи 
за производство на бъдещето, с особен 
акцент върху нуждите на европейските 
МСП, за да се постигнат 
усъвършенствани и устойчиви 
производствени системи и процеси.

Насърчаване на устойчив промишлен 
растеж чрез улесняване на 
стратегическата промяна в Европа от
разходно-ориентирано производство 
към подход, основан на създаването на 
висока добавена стойност. Това изисква 
намирането на начини да се 
произвеждат качествени продукти
при намалено потребление на материали 
и енергия и намалена продукция на 
отпадъци и замърсяване. Усилията ще 
се съсредоточават върху развитието и 
интегрирането на адаптивните системи 
за производство на бъдещето, с особен 
акцент върху нуждите на европейските 
МСП, за да се постигнат 
усъвършенствани и устойчиви 
производствени системи и процеси.

Or. en

Изменение 522
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаляване на потреблението на 
енергия и емисиите на CO2 чрез 
разработване и внедряване на устойчиви 
строителни технологии, прилагане и 

Увеличаване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на CO2 чрез разработване и 
внедряване на устойчиви строителни 
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разгръщане на мерки за внедряване на 
енергийно ефективни системи и 
материали в новите, модернизираните и 
обновените сгради. Съображения 
относно жизнения цикъл и 
нарастващото значение на концепциите 
за проектиране, строителство и 
експлоатация ще бъдат от ключово 
значение за овладяването на 
предизвикателството на прехода към 
сгради с почти нулево потребление на 
енергия в Европа до 2020 г. и за 
реализиране на енергийноефективни 
райони с участието на широк кръг 
заинтересовани страни.

технологии, прилагане и разгръщане на 
мерки за внедряване на енергийно 
ефективни системи и материали в 
новите, модернизираните и обновените 
сгради. Съображения относно жизнения 
цикъл и нарастващото значение на 
концепциите за проектиране, 
строителство и експлоатация ще бъдат 
от ключово значение за овладяването на 
предизвикателството на прехода към 
сгради с почти нулево потребление на 
енергия в Европа до 2020 г. и за 
реализиране на енергийноефективни 
райони с участието на широк кръг 
заинтересовани страни.

Or. it

Изменение 523
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия, 
стъкло или цветни метали и стомана 
чрез драстично подобряване на 
енергийната и ресурсната ефективност и 
намаляване на въздействието върху 
околната среда на подобни промишлени 
дейности. Вниманието ще бъде 
насочено към разработването и 
валидирането на базови технологии за 
иновативни вещества, материали и 
технологични решения за 
нисковъглеродни продукти и по-малко 
енергоемки процеси и услуги по 
веригата за създаване на стойност, както 
и към внедряването на производствени 
технологии и техники със свръхниски 
въглеродни емисии с цел конкретно 
намаляване на емисиите на парникови 

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия, 
стъкло или цветни метали и стомана 
чрез драстично подобряване, при 
поносими разходи, на енергийната и
ресурсната ефективност и намаляване 
на въздействието върху околната среда 
на подобни промишлени дейности. 
Вниманието ще бъде насочено към 
разработването и валидирането на 
базови технологии за иновативни 
вещества, материали и технологични 
решения за нисковъглеродни продукти 
и по-малко енергоемки процеси и 
услуги по веригата за създаване на 
стойност, както и към внедряването на 
производствени технологии и техники 
със свръхниски въглеродни емисии с 
цел конкретно намаляване на емисиите 
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газове. на парникови газове.

Or. it

Изменение 524
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.5 – точка 1.5.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторното сътрудничество в 
областта на понятията и методологиите 
за „основано на знанието“, 
специализирано производство може да 
насърчи творчеството и иновациите с 
акцент върху бизнес моделите при 
адаптивни подходи, които могат да се 
нагаждат към изискванията на 
глобализираните вериги и мрежи за 
създаване на стойност, променящите се 
пазари и новите и бъдещите 
промишлени отрасли.

Междусекторното сътрудничество в 
областта на понятията и методологиите 
за „основано на знанието“, 
специализирано производство може да 
насърчи творчеството и иновациите с 
акцент върху бизнес моделите при 
адаптивни подходи, които могат да се 
нагаждат към изискванията на 
глобализираните вериги и мрежи за 
създаване на стойност, променящите се 
пазари и новите и бъдещите 
промишлени отрасли. Подкрепа ще 
бъде предоставена по-специално за 
развитието на нови екоиновационни 
бизнес модели и алтернативни 
ресурсно продуктивни подходи.

Or. en

Изменение 525
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се поддържа водеща роля в 
световен мащаб в космическите 
изследвания чрез запазване и развитие 
на конкурентоспособна космическа 

Целта е да се поддържа водеща роля на 
световно равнище в космическите 
изследвания чрез запазване и развитие 
на конкурентоспособна космическа 
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промишленост и изследователска 
общност и чрез насърчаване на 
космическите иновации.

промишленост и изследователска 
общност и чрез насърчаване на 
космическите иновации.

Or. en

Изменение 526
Vladimír Remek

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – точка 1.6.1.2 –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи. Поради това 
Европа следва да подкрепи началното 
развитие на предприемаческия 
космически сектор чрез добре насочени 
мерки.

Редица проблеми в космическите
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи и 
телекомуникации, базирани в космоса. 
Необходимостта от насърчаване на 
иновативни продукти и услуги, а 
оттам и необходимостта от 
предоставяне на финансова подкрепа 
за научноизследователски, развойни и 
иновационни инициативи е особено 
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видима при програмите за ГНСС, 
които разкриват възможността за 
нови приложения в редица области на 
дейност, по-специално благодарение 
на прецизността на данните, 
предлагани от атомния часовник. 
Тази необходимост е особено остра, 
като се има предвид, че EGNOS вече 
работи и „Галилео“ ще започне да 
работи в сравнително близко време. 
Делът от 15–20 % от пакета 
финансиране, който беше предложен 
за космоса в рамките на програмата 
„Хоризонт 2020“, се счита за цел, 
която съответства добре на 
инвестициите, необходими за 
осъществяване на потенциала за 
предоставяне на нови продукти и 
услуги, а оттам и за постигане на 
всички значителни социално-
икономически ползи, произтичащи от 
тях. Поради това Европа следва да 
подкрепи началното развитие на 
предприемаческия космически сектор 
чрез добре насочени мерки.

Or. en

Изменение 527
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – точка 1.6.1.2 –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на мобилността, селското 
стопанство, енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
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ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи. Поради това 
Европа следва да подкрепи началното 
развитие на предприемаческия 
космически сектор чрез добре насочени 
мерки.

разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи и 
телекомуникации, базирани в космоса. 
Поради това Европа следва да подкрепи 
началното развитие на 
предприемаческия космически сектор 
чрез добре насочени мерки.

Or. en

Обосновка

Последната част от изменение 76 отново въвежда интегрираните услуги надолу по 
веригата, което е посочено по-рано в същия параграф. Укрепването на 
предприемачеството в космическия сектор има за цел да подкрепи появяващите се 
тенденции, например новите инициативи за предоставяне на разходно ефективен 
достъп до полети на ниска околоземна орбита или до суборбитални полети.

Изменение 528
Norbert Glante

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – точка 1.6.1.2 –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
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природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи. Поради това 
Европа следва да подкрепи началното 
развитие на предприемаческия 
космически сектор чрез добре насочени 
мерки.

природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата и изгражданата 
европейска космическа инфраструктура 
трябва да бъде стимулирана и 
подготвена чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи. Поради това 
Европа следва да подкрепи началното 
развитие на предприемаческия 
космически сектор чрез добре насочени 
мерки.

Or. de

Обосновка

За да се включи например „Галилео“, който се предвижда да влезе в експлоатация през 
2014 г.

Изменение 529
Vladimír Remek

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 – точка 1.6.1.2 –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
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природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи. Поради това 
Европа следва да подкрепи началното 
развитие на предприемаческия 
космически сектор чрез добре насочени 
мерки.

природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи. Поради това 
Европа следва да подкрепи началното 
развитие на предприемаческия 
космически сектор чрез добре насочени 
мерки, по-специално популяризиране 
на дейности, свързани с космоса, сред 
широката общественост.

Or. en

Обосновка

Ползите от дейностите, свързани с космоса, са твърде слабо познати на обществено 
равнище, за да се очаква динамично иновационно развитие между космическия и 
некосмическите сектори. Необходимо е повишаване на осведомеността, диалог и 
разширяване на познанията сред различни общности от бизнеса и промишлеността, 
за да могат потенциалните участници да видят потенциала на космическите 
дейности. Комуникацията и осведомяването на обществеността и на по-младите 
поколения за това чрез дейности, насочени към тях, ще има положителни 
последствия за бъдещата високо квалифицирана работна сила.

Изменение 530
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.2 – параграф 2– буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контекст на мисията, например анализ 
на космическото обкръжение, наземни 
станции, защита на космическите 
системи от сблъсък с отпадъци и 
въздействието на слънчевите 
изригвания (информираност за 
ситуацията в космоса, SSA), 
насърчаване на инфраструктурата за 
новаторски данни и архивиране на 
проби;

г) контекст на мисията, например анализ 
на космическото обкръжение, 
предаване на данни, наземни станции, 
защита на космическите системи от 
сблъсък с отпадъци и въздействието на 
слънчевите изригвания (информираност 
за ситуацията в космоса, SSA), 
насърчаване на инфраструктурата за 
новаторски данни и архивиране на 
проби;

Or. en

Обосновка

„Събирането на данни“ не е контекст на мисията, а същностна задача на мисията, 
поради което то не следва да бъде посочвано тук, но „предаването на данни“ би 
могло да бъде посочено.

Изменение 531
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде оказана специално подкрепа 
за научноизследователска и развойна 
дейност в областта на космическите 
приложения, за да се отговори на 
обществените предизвикателства 
като изменение на климата, околна 
среда, устойчиви транспортни 
системи, селско стопанство. Целите 
за споделяне на знания и оперативно 
съвместимо развитие ще поддържат 
предоставяната в тези области 
подкрепа.

Or. en
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Изменение 532
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космическите системи често дават 
информация, която не може да бъде 
събрана по друг начин. Въпреки че 
европейските мисии са на световно 
равнище, публикуваните разчети сочат, 
че вероятността за използване на данни 
от европейски мисии е по-малка от тази 
за използване на данни от мисиите на 
САЩ. Използването на данните може да 
се повиши значително, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на данните, получени 
от европейски космически мисии. 
Иновативни подходи при събирането, 
обработката, обобщаването и 
разпространението на данните, като се 
използват новаторски форуми за 
сътрудничество на базата на ИКТ, могат 
да осигурят по-висока възвръщаемост 
на инвестициите в космическата 
инфраструктура. Калибрирането и 
валидирането на космическите данни (за 
отделните инструменти, между 
инструменти и мисии, и за обекти на 
място) са ключови за ефективното 
използване на космически данни във 
всички сфери, но са възпрепятствани от 
липсата на органи или институции на 
равнището на Съюза, които са 
оправомощени да осигуряват 
стандартизация и референтни рамки за 
данни, извлечени в космоса. Достъпът 
до данните и използването на 
космически мисии е въпрос, който 
изисква глобална координация. За 

Космическите системи често дават 
информация, която не може да бъде 
събрана по друг начин. Въпреки че 
европейските мисии са на световно 
равнище, публикуваните разчети сочат, 
че вероятността за използване на данни 
от европейски мисии е по-малка от тази 
за използване на данни от мисиите на 
САЩ. Използването на данните може да 
се повиши значително, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
стандартизацията на данните, получени 
от европейски космически мисии. 
Иновативни подходи при събирането, 
обработката, обобщаването и 
разпространението на данните, като се 
използват новаторски форуми за 
сътрудничество на базата на ИКТ, могат 
да осигурят по-висока възвръщаемост 
на инвестициите в космическата 
инфраструктура. Калибрирането и 
валидирането на космическите данни (за 
отделните инструменти, между 
инструменти и мисии, и за обекти на 
място) са ключови за ефективното 
използване на космически данни във 
всички сфери, но са възпрепятствани от 
липсата на органи или институции на 
равнището на Съюза, които са 
оправомощени да осигуряват 
стандартизация и референтни рамки за 
данни, извлечени в космоса. Достъпът 
до данните и използването на 
космически мисии е въпрос, който 
изисква глобална координация. 
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данни, получени от наблюдение на 
Земята, отчасти са постигнати 
хармонизирани подходи и най-добри 
практики в координация с 
междуправителствената „Група за 
наблюдение на Земята“, в която Съюзът 
участва и чиято цел е да поддържа една 
глобална система за земни наблюдения, 
обединяваща отделните системи за 
наблюдение.

Иновациите в обработката, 
разпространението и оперативната 
съвместимост на данните, по-
специално насърчаването на 
свободния достъп до данни и 
метаданни в областта на науките за 
Земята и на техния обмен, могат 
също така да осигурят по-висока 
възвръщаемост на инвестициите в 
космическа инфраструктура и да 
допринесат за справяне с обществени 
предизвикателства, особено ако се 
координират глобално. За данни, 
получени от наблюдение на Земята, 
отчасти са постигнати хармонизирани 
подходи и най-добри практики в 
координация с междуправителствената 
„Група за наблюдение на Земята“, в 
която Съюзът участва и чиято цел е да 
поддържа една глобална система за 
земни наблюдения, обединяваща 
отделните системи за наблюдение.

Or. en

Изменение 533
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Космическите системи често дават 
информация, която не може да бъде 
събрана по друг начин. Въпреки че 
европейските мисии са на световно 
равнище, публикуваните разчети сочат, 
че вероятността за използване на данни 
от европейски мисии е по-малка от тази 
за използване на данни от мисиите на 
САЩ. Използването на данните може да 
се повиши значително, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 

Космическите системи често дават 
информация, която не може да бъде 
събрана по друг начин. Въпреки че 
европейските мисии са на световно 
равнище, публикуваните разчети сочат, 
че вероятността за използване на данни 
от европейски мисии е по-малка от тази 
за използване на данни от мисиите на 
САЩ. Използването на данните може да 
се повиши значително, ако бъдат 
положени съгласувани усилия за 
координиране и организиране на 
обработката, валидирането и 
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стандартизацията на данните, получени 
от европейски космически мисии. 
Иновативни подходи при събирането, 
обработката, обобщаването и 
разпространението на данните, като се 
използват новаторски форуми за 
сътрудничество на базата на ИКТ, могат 
да осигурят по-висока възвръщаемост 
на инвестициите в космическата 
инфраструктура. Калибрирането и 
валидирането на космическите данни (за 
отделните инструменти, между 
инструменти и мисии, и за обекти на 
място) са ключови за ефективното 
използване на космически данни във 
всички сфери, но са възпрепятствани от 
липсата на органи или институции на 
равнището на Съюза, които са 
оправомощени да осигуряват 
стандартизация и референтни рамки за 
данни, извлечени в космоса. Достъпът 
до данните и използването на 
космически мисии е въпрос, който 
изисква глобална координация. За 
данни, получени от наблюдение на 
Земята, отчасти са постигнати 
хармонизирани подходи и най-добри 
практики в координация с 
междуправителствената „Група за 
наблюдение на Земята“, в която Съюзът 
участва и чиято цел е да поддържа една 
глобална система за земни наблюдения, 
обединяваща отделните системи за 
наблюдение.

стандартизацията на данните, получени 
от европейски космически мисии. 
Иновативни подходи при събирането, 
обработката, обобщаването и 
разпространението на данните, анализа 
на данни и извличането на данни, като 
се използват новаторски форуми за 
сътрудничество на базата на ИКТ, могат 
да осигурят по-висока възвръщаемост 
на инвестициите в космическата 
инфраструктура. Калибрирането и 
валидирането на космическите данни (за 
отделните инструменти, между 
инструменти и мисии, и за обекти на 
място) са ключови за ефективното 
използване на космически данни във 
всички сфери, но са възпрепятствани от 
липсата на органи или институции на 
равнището на Съюза, които са 
оправомощени да осигуряват 
стандартизация и референтни рамки за 
данни, извлечени в космоса. Достъпът 
до данните и използването на 
космически мисии е въпрос, който 
изисква глобална координация. За 
данни, получени от наблюдение на 
Земята, отчасти са постигнати 
хармонизирани подходи и най-добри 
практики в координация с 
междуправителствената „Група за 
наблюдение на Земята“, в която Съюзът 
участва и чиято цел е да поддържа една 
глобална система за земни наблюдения, 
обединяваща отделните системи за 
наблюдение.

Or. en

Изменение 534
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.3 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъде оказана подкрепа за 
разработването на всестранна и 
устойчива система за глобално 
екологично наблюдение и информация, 
включително чрез насърчаване на 
сътрудничеството между 
общностите, моделиращи климата, и 
общностите, наблюдаващи околната 
среда и управляващи данните. 
Включването на държавите членки в 
подобно сътрудничество е от 
съществено значение, тъй като често 
притежатели на регистрираните 
данни са националните органи.

Or. en

Изменение 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.4 а. Разработването на 
приложения в областта на ГНСС за 
гарантиране на положително 
възвръщане на инвестициите в 
Европейските сателитни 
навигационни системи
Сега, когато EGNOS работи
пълноценно, а „Галилео“ успешно 
премина валидиране „In Orit“, от 
съществено значение е европейските 
индустрии да приемат 
съществуващите нови технологии и 
да се подготвят за пълния капацитет 
на „Галилео“ с цел да се 
оползотворят социално-
икономическите ползи, които се 
оценяват на около 90 милиарда евро. 
Финансирането на изследвания на 
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равнище от 18% от пакета за космоса 
ще задвижи развитието на EGNOS и 
„Галилео“ в критични сектори като 
авиацията и шосейния транспорт, 
както и много професионални 
приложения, включително 
прецизното селско стопанство, 
измерването на времето и геодезията, 
като се гарантира използването на 
нови сигнали в настоящи и бъдещи 
приложения.

Or. en

Изменение 536
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 1 – точка 1.6 – точка 1.6.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетите за изпълнение на 
космически изследвания и иновации по 
„Хоризонт 2020“ са в съответствие с 
приоритетите в областта на 
космическата политика на Съюза, както 
са определени от Съвета по въпросите 
на космическото пространство и 
съобщението „Към космическа 
стратегия на Европейския съюз в услуга 
на гражданите“23. Изпълнението ще 
бъде разработено в консултации със 
заинтересованите страни от 
европейската космическа 
промишленост, МСП, академични 
институции и технологични институти, 
представлявани от консултативната 
група по космическото пространство, и 
важни партньори като Европейската 
космическа агенция и националните 
космически агенции. По отношение на 
участието в международни начинания 
научноизследователската и 
иновационна програма ще бъде 

Приоритетите за изпълнение на 
космически изследвания и иновации по 
„Хоризонт 2020“ са в съответствие с 
приоритетите в областта на 
космическата политика на Съюза, както 
са определени от Съвета по въпросите 
на космическото пространство и 
съобщението „Към космическа 
стратегия на Европейския съюз в услуга 
на гражданите“23. Изпълнението ще 
бъде разработено в консултации със 
заинтересованите страни от 
европейската космическа 
промишленост, МСП, академични 
институции и технологични институти, 
представлявани от консултативната 
група по космическото пространство, и 
важни партньори като Европейската 
космическа агенция и националните 
космически агенции. Дейностите ще 
се разработват и осъществяват, 
като се допълват усилията на ЕС, 
Европейската космическа агенция и 
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определена в сътрудничество с 
международни партньори (напр. NASA, 
Роскосмос, JAXA).

държавите членки. По отношение на 
участието в международни начинания 
научноизследователската и 
иновационна програма ще бъде 
определена в сътрудничество с 
международни партньори (напр. NASA, 
Роскосмос, JAXA).

Or. en

Изменение 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ ще създаде два 
механизма („капиталовия механизъм“и 
„дълговия механизъм“), които ще 
разполагат с различни сметки. 
Капиталовият механизъм и сметката за 
МСП на дълговия механизъм ще бъдат 
осъществени като част от двата 
финансови инструмента на ЕС, които 
предоставят капитал и заеми научните 
изследвания, иновациите и растежа на 
МСП.

„Хоризонт 2020“ ще създаде два 
механизма („капиталовия механизъм“и 
„дълговия механизъм“), които ще 
разполагат с различни сметки. 
Капиталовият механизъм и сметката за 
МСП на дълговия механизъм ще бъдат 
осъществени като част от двата 
финансови инструмента на ЕС 
(управлявани от Европейската 
инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд), които 
предоставят капитал и заеми научните 
изследвания, иновациите и растежа на 
МСП. С цел осигуряване на критична 
маса и прилагането на подход, 
обхващащ цялата иновационна 
верига, двата механизма ще бъдат 
насочвани приоритетно към 
дейности, произтичащи от други 
действия, финансирани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, включително новия 
специален инструмент за МСП.

Or. en



AM\907981BG.doc 119/149 PE492.815v01-00

BG

Изменение 538
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вместо да предоставя заеми, гаранции 
или капиталови инвестиции и т.н. пряко 
на крайни бенефициери, Комисията ще 
делегира това на финансови 
институции, които ще предоставят 
подкрепа, по-специално чрез 
разпределяне на риска, гаранционни 
схеми и капиталови и квазикапиталови 
инвестиции.

Вместо да предоставя заеми, гаранции 
или капиталови инвестиции и т.н. пряко 
на крайни бенефициери, Комисията ще 
делегира това на финансови или други 
подходящи институции, които ще 
предоставят подкрепа, по-специално 
чрез разпределяне на риска, 
гаранционни схеми и капиталови и 
квазикапиталови инвестиции.

Or. en

Изменение 539
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации, гаранции за финансови 
посредници, предоставящи заеми на 
получатели, както и гаранции или 
насрещни гаранции за национални и 
регионални схеми за финансиране на 
дълг. Дълговият механизъм ще 
предприеме дейности за увеличаване на 
падежа и ще подпомогне 
специализирания инструмент за МСП 
(вж. част II, раздел 3. „Иновации в 
МСП“ от настоящото приложение). 
Разпоредбите на дълговия механизъм 
могат да се комбинират, евентуално 
след добавяне на безвъзмездни средства 
(включително еднократни суми), с 

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации, гаранции за финансови 
посредници, предоставящи заеми на 
получатели, комбинации от заеми и 
гаранции, както и гаранции или 
насрещни гаранции за национални и 
регионални схеми за финансиране на 
дълг. Дълговият механизъм ще 
предприеме дейности за увеличаване на 
падежа и ще подпомогне 
специализирания инструмент за МСП 
(вж. част II, раздел 3. „Иновации в 
МСП“ от настоящото приложение). 
Специално внимание ще се отдели на 
исканията от МСП и други 
структури, разположени в по-слабо 
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разпоредби от капиталовия финансов 
инструмент в една или повече 
интегрирани схеми. Възможни са също 
заеми при облекчени условия и 
конвертируеми заеми.

развитите региони. Разпоредбите на 
дълговия механизъм могат да се 
комбинират, евентуално след добавяне 
на безвъзмездни средства (включително 
еднократни суми), с разпоредби от 
капиталовия финансов инструмент в 
една или повече интегрирани схеми. 
Възможни са също заеми при облекчени 
условия и конвертируеми заеми.

Or. en

Изменение 540
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации, гаранции за финансови 
посредници, предоставящи заеми на 
получатели, както и гаранции или 
насрещни гаранции за национални и 
регионални схеми за финансиране на 
дълг. Дълговият механизъм ще 
предприеме дейности за увеличаване на 
падежа и ще подпомогне 
специализирания инструмент за МСП 
(вж. част II, раздел 3. „Иновации в 
МСП“ от настоящото приложение). 
Разпоредбите на дълговия механизъм 
могат да се комбинират, евентуално 
след добавяне на безвъзмездни средства 
(включително еднократни суми), с 
разпоредби от капиталовия финансов 
инструмент в една или повече 
интегрирани схеми. Възможни са също 
заеми при облекчени условия и 
конвертируеми заеми.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. it
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Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 541
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) други части на „Хоризонт 2020“, по-
специално от част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“;

a) други части на „Хоризонт 2020“, по-
специално от част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ или част ІІ 
„Водещи позиции в 
промишлеността“;

Or. en

Изменение 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 2– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други рамки, програми и бюджетни 
редове в бюджета на Съюза;

б) други рамки, програми и бюджетни 
редове в бюджета на Съюза (като 
например общата селскостопанска 
политика, общата политика в 
областта на рибарството и COSME);

Or. en

Изменение 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Споделянето на риска и други 
параметри могат да варират за 
различните компоненти на дадена 
политика или сектор при условие, че 
тяхната стойност или състояние са 
съобразени с общите правила за дългови 
инструменти. Освен това компонентите 
могат да имат специфични стратегии за 
комуникация в рамките на цялостната 
кампания за промоция на дълговия 
механизъм. В допълнение може да се 
използват специализирани посредници 
на национално равнище, ако е 
необходим специален експертен опит за 
оценка на бъдещите заеми в областта на 
даден компонент.

Споделянето на риска и други 
параметри могат да варират за 
различните компоненти на дадена 
политика или сектор при условие, че 
тяхната стойност или състояние са 
съобразени с общите правила за дългови 
инструменти. Освен това компонентите 
могат да имат специфични стратегии за 
комуникация в рамките на цялостната 
кампания за промоция на дълговия 
механизъм. В допълнение може да се 
използват специализирани посредници 
на национално равнище, ако е 
необходим специален експертен опит за 
оценка на бъдещите заеми в областта на 
даден компонент.

Европейската инвестиционна банка, 
която управлява дълговия механизъм 
от името на Комисията, не само ще 
предлага заеми под пазарната 
стойност на проекти с нисък 
технологичен риск, но може да има и 
ограничени правомощия за предлагане 
на заеми на проекти с висок 
технологичен риск. Тези правомощия 
обаче ще бъдат предмет на строги 
критерии относно портфолиото и 
управлението на риска по проекта, 
както и на подходящи критерии за 
риска по възвръщаемостта и надзор.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Carvalho, изменение 80.

Изменение 544
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Сметката за МСП на дълговия 
механизъм ще предоставя на МСП и 
малки предприятия със средна степен 
на капитализация, чийто основен 
предмет на дейност са научните 
изследвания и иновациите, заеми в 
размер над 150 000 EUR, които ще 
допълват финансирането за МСП от 
механизма за гарантиране на заеми по 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятия и МСП.

Сметката за МСП на дълговия 
механизъм ще бъде насочена към МСП, 
като по този начин ще допълва
финансирането за МСП от механизма за 
гарантиране на заеми по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

Or. en

Изменение 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сметката за МСП на дълговия 
механизъм ще предоставя на МСП и 
малки предприятия със средна степен на 
капитализация, чийто основен предмет 
на дейност са научните изследвания и 
иновациите, заеми в размер над 
150 000 EUR, които ще допълват 
финансирането за МСП от механизма за 
гарантиране на заеми по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

Сметката за МСП на дълговия 
механизъм ще предоставя на МСП и 
малки предприятия със средна степен на 
капитализация, чийто основен предмет 
на дейност са научните изследвания и 
иновациите, заеми в размер над 
100 000 EUR, които ще допълват 
финансирането за МСП от механизма за 
гарантиране на заеми по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

Or. en

Изменение 546
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Капиталов механизъм (Не се отнася за българския текст.)

Or. it

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 547
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият инструмент ще се 
съсредоточи върху фондовете за рисков 
капитал в първоначалната фаза, като 
предоставя рисков и/или междинен 
капитал на отделни предприятия от 
портфолиото. Тези предприятия могат в 
допълнение да потърсят дългово 
финансиране от финансови посредници, 
прилагащи дълговия механизъм.

Капиталовият инструмент ще се 
съсредоточи върху фондовете за рисков 
капитал в първоначалната фаза, като 
предоставя рисков и/или междинен 
капитал на отделни предприятия от 
портфолиото. Специално внимание ще 
се отдели на предприятия, 
разположени в по-слабо развитите 
региони. Тези предприятия могат в 
допълнение да потърсят дългово 
финансиране от финансови посредници, 
прилагащи дълговия механизъм.

Or. en

Изменение 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият инструмент ще се 
съсредоточи върху фондовете за рисков 

Капиталовият инструмент ще се 
съсредоточи върху фондовете за рисков 
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капитал в първоначалната фаза, като 
предоставя рисков и/или междинен 
капитал на отделни предприятия от 
портфолиото. Тези предприятия могат в 
допълнение да потърсят дългово 
финансиране от финансови посредници, 
прилагащи дълговия механизъм.

капитал, като предоставя рисков и/или 
междинен капитал на отделни 
предприятия от портфолиото в начален 
етап. Тези предприятия могат в 
допълнение да потърсят дългово 
финансиране от финансови посредници, 
прилагащи дълговия механизъм.

Or. en

(Вж. приложение I – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 3 от Общия 
регламент)

Обосновка

По-големите фондове за рисково финансиране осигуряват значителна част от 
финансирането за началния етап от дейността на дружествата. Следва да се 
наблегне на дружествата, не на фондовете. Това допълва COSME, където фондове за 
рисково финансиране инвестират в дружества на етап разширяване и растеж. 
Инвестициите в дружества, които са в началния етап от своята дейност, на етап 
разширяване или на етап растеж, може да произлизат от един фонд.

Изменение 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм ще 
подкрепи процесите на трансфер на 
знания и технологии на етапите, 
предхождащи фазата на въвеждане в 
промишлено производство, с цел да се 
установи и където е подходящо, да се 
повиши новаторското въздействие 
върху пазара от този трансфер.

Or. en

Изменение 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът предвижда също 
възможност за инвестиции във фазите 
на разширяване и растеж във връзка с 
капиталовия механизъм за растеж (EFG) 
по Програмата за конкурентоспособност 
на предприятия и МСП (това включва 
фондове, инвестирани във фондове, с 
широка база от инвеститори като 
частни, институционални и 
стратегически инвеститори, както и 
национални публични и полупублични 
финансови институции).

Механизмът предвижда също 
възможност за инвестиции във фазите 
на разширяване и растеж във връзка с 
капиталовия механизъм за растеж (EFG) 
по Програмата за конкурентоспособност 
на предприятия и МСП (това включва 
инвестиции в публични и частни 
фондове, инвестиращи в други фондове, 
с широка база от инвеститори като 
частни, институционални и 
стратегически инвеститори, както и 
национални публични и полупублични 
финансови институции).

Or. en

(Вж. приложение I – точка 2 – точка 2.3 – буква б) – параграф 7 от Общия 
регламент)

Обосновка

Също както за COSME, е важно да се изясни защо капиталовият механизъм на 
„Хоризонт 2020“ ще осигурява подкрепа за фондове от частния сектор, инвестиращи 
във фондове, което ще привлече нов капитал от частния сектор във фондовете за 
рисков капитал.

Изменение 551
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 20 % от 
общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 30 % от 
общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
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осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 20 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 30 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

Or. it

Изменение 552
Jürgen Creutzmann

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 20 % от 
общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 20 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 30 % от 
общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 30 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

Or. en

Обосновка

Използването на капиталовия механизъм в рамките на „Хоризонт 2020“ за 
подпомагане на предприятия на етапа на растеж в съчетание с капиталовия 
механизъм за растеж в рамките на програмата за конкурентоспособност на 
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предприятия и МСП (COSME) следва да бъде по гъвкаво, по-специално като се има 
предвид значително по-малкия бюджет за финансови инструменти по последната 
програма. 

Изменение 553
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 20 % от 
общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени
прага от 20 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 20 % от 
общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да понижи
20-процентния праг в зависимост от 
променящите се пазарни условия.

Or. en

Изменение 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 20 % от 

Във втория случай инвестициите от 
капиталовия механизъм на 
„Хоризонт 2020“ не надхвърлят 30 % от 
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общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 20 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

общото финансиране на ЕС, освен в 
случаи на многостепенни фондове, при 
които участието на EFG и капиталовия 
инструмент за НИРД ще бъде 
осъществявано пропорционално въз 
основа на инвестиционната политика на 
фонда. Както и EFG, капиталовият 
механизъм избягва участие в 
изкупуване на предприятия или в 
заместващ капитал, предвиден за 
затваряне на придобити предприятия. 
Комисията може да реши да измени 
прага от 20 % с оглед на променящите 
се пазарни условия.

Or. en

Изменение 555
Jürgen Creutzmann

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на двата механизма ще 
се делегира на групата на 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ, ЕИФ) и/или други финансови 
институции, на които може да бъде 
възложено изпълнението на 
финансовите инструменти в 
съответствие с Финансовия 
регламент. Замисълът и 
изпълнението им ще бъдат 
синхронизирани с общите разпоредби 
за финансови инструменти, 
установени във Финансовия 
регламент, и с по-конкретни 
оперативни изисквания, които ще 
бъдат установени с насоки на 
Комисията.

Капиталовият механизъм по 
„Хоризонт 2020“ се изпълнява като 
сметка по един общ капиталов 
финансов инструмент на Съюза за 
подпомагане на растежа на 
предприятията на Съюза и 
научноизследователската дейност и 
иновациите от ранен етап 
(включително първоначалния етап) 
до етапа на растеж и се подкрепя 
финансово от „Хоризонт 2020“ и 
Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятия и МСП (COSME).

Капиталовият механизъм по 
„Хоризонт 2020“ използва същия 
механизъм за постигане на 
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резултати, както и капиталовият 
механизъм за растеж (EFG), който 
ще бъде създаден в рамките на 
COSME.
Подкрепата от капиталовия 
механизъм по „Хоризонт 2020“ ще 
бъде под формата на един от 
следните инвестиции:
а) директно от Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) или от 
други субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията; или
б) чрез публични и частни фондове, 
инвестиращи в други фондове, или 
инвестиционни механизми, които 
извършват инвестиции през граница и 
са създадени от ЕИФ, или други 
субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията, заедно с частни 
инвеститори и/или публични 
финансови институции;

Or. en

(Вж. COSME, приложение ІІ)

Обосновка

Подробните разпоредби за прилагането на финансовите инструменти като сметка 
по един общ инструмент във връзка с COSME следва да се конкретизират и да се 
приведат в съответствие с формулировката в COSME (приложение ІІ с изменения).

Изменение 556
Jürgen Creutzmann

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът за гарантиране по 
„Хоризонт 2020“ се управлява от 
ЕИФ или други субекти, на които е 



AM\907981BG.doc 131/149 PE492.815v01-00

BG

възложено изпълнението от името 
на Комисията. Чрез механизма се 
предоставят:
а) насрещни гаранции и други 
механизми за поделяне на риска за 
гаранционни схеми;
б) преки гаранции и други механизми 
за поделяне на риска за всички други 
финансови посредници, които 
отговарят на условията за 
допустимост;
Механизмът за гарантиране по 
„Хоризонт 2020“ се изпълнява като 
част от един общ дългов финансов 
инструмент на ЕС за растеж на 
предприятията на ЕС и за 
научноизследователска и иновационна 
дейност, като използва същият 
механизъм за постигане на 
резултати, както Механизма за 
гарантиране на заеми на COSME. 
Механизмът за гарантиране е 
открит за национални посредници, 
които предоставят заеми пряко или 
непряко.
Механизмът за гарантиране се 
състои от:
а) дългово финансиране чрез гаранции 
по заеми, включително подчинени 
заеми и заеми с участие в печалбата, 
или лизинг;
б) секюритизация на портфейлите 
от дългово финансиране при 
подходящи правила за поделяне на 
риска с целевите институции.

Or. en

(Вж. COSME, приложение ІІ)

Обосновка

Подробните разпоредби за прилагането на финансовите инструменти като сметка 
по един общ инструмент във връзка с COSME следва да се конкретизират и да се 
приведат в съответствие с формулировката в COSME (приложение ІІ с изменения).
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Изменение 557
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко една трета от бюджета 
на финансовите инструменти на ЕС 
в рамките на „Хоризонт 2020“ ще 
бъде разпределена за МСП чрез 
капиталовия механизъм и частта за 
МСП на дълговия механизъм.

Or. en

Изменение 558
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 2 – точка 2.3 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко една трета от бюджета 
на финансовите инструменти на ЕС 
в рамките на „Хоризонт 2020“ се 
заделя за енергия от възобновяеми 
източници и проекти за енергийна 
ефективност за крайни потребители.

Or. en

Изменение 559
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Интегриране на подкрепата за МСП 3.1. Интегриране на подкрепата за МСП
чрез специален инструмент за МСП

Or. en

Изменение 560
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепени в рамките 
на „Хоризонт 2020“. За тази цел е 
предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

За да бъдат посрещнати 
потребностите на МСП в областта 
на научните изследвания и 
иновациите, се създава специализиран 
инструмент за МСП, осигуряващ
поетапна подкрепа и свързани услуги, 
финансиран най-малко с 10 % от 
бюджета на „Хоризонт 2020“, който
се управлява от една обща 
управленска структура, при облекчен 
административен режим и с един 
единно приемно звено. Той е насочен 
към всички видове новаторски МСП, 
показващи силна амбиция да се 
развиват, разрастват и/или 
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

Or. en
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Изменение 561
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 
предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 
предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

Успешното участие в инструмента 
за МСП следва да представлява знак 
за качество за участниците от МСП, 
който да улеснява достъпа до 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 
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предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове иновации в МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират. Той ще бъде на 
разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

Or. en

Обосновка

„Новаторски МСП“ може да се окаже трудно за определяне.

Изменение 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалният инструмент за МСП 
следва да бъде управляван централно с 
цел да се гарантира последователно 
прилагане на правилата и видимост 
на инструмента, което би улеснило 
участието на МСП.

Or. en

Изменение 564
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В областта на всички обществени 
предизвикателства и всички базови и 
промишлени технологии се прилага 
специализираният инструмент за МСП 
и се отделят определени суми за него.

Специалният инструмент за МСП се 
прилага в областите, определено в 
рамките на конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и
промишлените технологии“, 
изложена в приложение І, част ІІ, 
точка 1, и за всяка от конкретните 
цели по приоритета „Обществени 
предизвикателства“, изложени в 
приложение І, част ІІІ, точки 1–6.

Or. en

Изменение 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В областта на всички обществени 
предизвикателства и всички базови и 
промишлени технологии се прилага 
специализираният инструмент за МСП 
и се отделят определени суми за него.

Специалният инструмент за МСП е 
тематично свързан с конкретната 
цел „Водещи позиции при базовите и
промишлените технологии“ и всяка 
от конкретните цели по приоритет 
„Обществени предизвикателства“.

Or. en

Изменение 566
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В областта на всички обществени В областта на всички обществени 
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предизвикателства и всички базови и 
промишлени технологии се прилага 
специализираният инструмент за МСП и 
се отделят определени суми за него.

предизвикателства и всички базови и 
промишлени технологии се прилага 
специализираният инструмент за МСП и 
за него се отделят определени суми от 
около 10%.

Or. en

Изменение 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП следва да 
бъде управляван централно с цел да се 
гарантира последователно прилагане 
на правилата, видимост на 
инструмента и единно приемно звено, 
което би улеснило участието на 
МСП.

Or. en

Изменение 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само МСП ще имат право да 
кандидатстват за финансиране и 
подкрепа. Те могат да установяват 
сътрудничество според собствените си 
нужди, включително за възлагане на 
дейности по проучването и разработката 
на подизпълнители. Проектите трябва 
да са от явен интерес за МСП и да им 
носят потенциални ползи, както и да 
имат ясно изразено европейско 

Само МСП ще имат право да 
кандидатстват за финансиране и 
подкрепа. Те могат да установяват 
сътрудничество с местните и 
европейските изпълнители в 
областта на научните изследвания и 
развитието според собствените си 
нужди, включително за възлагане на 
дейности по проучването и разработката 
на подизпълнители. Проектите трябва 
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измерение. да са от явен интерес за МСП и да им 
носят потенциални ползи, както и да 
имат ясно изразено европейско 
измерение.

Or. en

Изменение 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП ще обхваща 
всички области на науката, 
технологията и иновациите посредством 
„възходящ“ подход в рамките на дадено 
социално предизвикателство или дадена 
базова технология, така че да останат 
достатъчно възможности за 
финансиране на всички видове 
обещаващи идеи, особено на 
междусекторни и интердисциплинарни 
проекти.

Инструментът за МСП ще обхваща 
всички области на науката, 
технологията и иновациите посредством 
подход „отдолу нагоре“ с отворени 
конкурсни процедури (без 
предварително определени теми) в 
рамките на дадено социално 
предизвикателство или дадена базова 
технология, така че да останат 
достатъчно възможности за 
финансиране на всички видове 
обещаващи идеи, особено на 
междусекторни и интердисциплинарни 
проекти.

Or. en

Изменение 570
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП може също 
да служи като инструмент за 
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обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или обществени 
поръчки за новаторски решения за 
конкретни, установени на принципа 
„отгоре надолу“ потребности на 
публични възложители от ЕС в 
Европа.

Or. en

Изменение 571
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 5 – тире 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепя се научноизследователската 
и развойна дейност, като специално 
ударение се поставя на 
демонстрационните дейности 
(изпитване, прототип, проучвания 
относно увеличаването на мащаба, 
проектиране, пилотни проекти, 
иновативни процеси, продукти и услуги, 
проверка за ефективност и др.) и 
пренасяне на пазара.

Подкрепя се целият диапазон от 
научноизследователски, развойни и 
иновационни дейности, като 
специално ударение се поставя на 
демонстрационните дейности 
(изпитване, прототип, проучвания 
относно увеличаването на мащаба, 
проектиране, пилотни проекти, 
иновативни процеси, продукти и услуги, 
проверка за ефективност и др.) и 
пренасяне на пазара.

Or. en

Обосновка

Използването на „ваучер за иновации“ във всички фрази е подвеждащо и следва да 
бъде избегнато. Този технически термин описва специална процедура за отпускане и 
заплащане на възнаграждение за определени услуги за подпомагане на иновациите. 
Докато етап 1 от инструмента за МСП може да се счита за „ваучер за иновации“ 
(подпомагане с фиксирана сума), етап 2 определено не може да се счита за такъв.

Изменение 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 5 – тире 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На този етап не се предоставя пряко 
финансиране, освен помощни дейности, 
като целта е да се улесни достъпът до 
частен капитал и благоприятна за 
иновациите среда. Предвидени са 
връзки към финансови инструменти (вж. 
част II, раздел 2. „Достъп до рисково 
финансиране“ от настоящото 
приложение), например чрез 
обслужване с предимство на МСП, 
които са преминали успешно етапи 1 
и/или 2, при планирането на размера на 
заделените финансови ресурси. МСП ще 
се ползват също от мерки за подкрепа 
като създаване на мрежи за контакти, 
обучение, наставничество и 
консултации. В допълнение към 
мерките от тази част могат да се 
прилагат мерките за насърчаване на 
обществени поръчки в предпазарен 
стадий и обществени поръчки за 
новаторски решения.

На този етап не се предоставя пряко 
финансиране, освен помощни дейности, 
като целта е да се улесни достъпът до 
частен капитал и благоприятна за 
иновациите среда. Предвидени са 
връзки към финансови инструменти (вж. 
част II, раздел 2. „Достъп до рисково 
финансиране“ от настоящото 
приложение), например чрез 
обслужване с предимство на МСП, 
които са преминали успешно етапи 1 
и/или 2, при планирането на размера на 
заделените финансови ресурси, 
предоставени посредством 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд. 
МСП ще се ползват също от мерки за 
подкрепа като създаване на мрежи за 
контакти, обучение, наставничество и 
консултации. В допълнение към 
мерките от тази част могат да се 
прилагат мерките за насърчаване на 
обществени поръчки в предпазарен 
стадий и обществени поръчки за 
новаторски решения.

Or. en

Изменение 573
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 5 – тире 3 – параграф 1а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП може също 
така да бъде използван за 
предоставяне на финансиране на 
микро, малки и средни предприятия, 
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които не разполагат с човешки и 
финансови ресурси за поемане на 
техническия риск, произтичащ от 
приложните изследвания, 
посредством европейски институти 
за приложни изследвания, които ще 
сътрудничат с отделните фирми по 
съвместно договорени проекти за 
приложни изследвания, като поемат 
разходите и рисковете по това 
изследване, въз основа на обвързващ 
ангажимент за използване на 
получените резултати в 
промишлеността. В тези случаи ще 
се налагат финансови санкции, ако 
предприятието не спази 
ангажимента за приложение в 
промишлеността, като 
предприятието, което притежава 
правата за промишлена 
експлоатация, заплаща съответните 
суми. 

Or. it

Изменение 574
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Еднаквото насърчаване, прилагане и 
наблюдение на инструмента за МСП в 
рамките на „Хоризонт 2020“ ще 
гарантира лесен достъп за МСП. Въз 
основа на съществуващите мрежи за 
подкрепа на МСП, ще се създаде схема 
за наставничество за получаващите 
МСП, за да се ускори въздействието на 
предоставената подкрепа.

Еднаквото насърчаване, прилагане и 
наблюдение на инструмента за МСП в 
рамките на „Хоризонт 2020“ ще 
гарантира лесен достъп за МСП. За да 
се осигури единно приемно звено за 
МСП, инструментът за МСП се 
прилага от един общ орган, като 
например специализирана 
изпълнителна агенция. Въз основа на 
съществуващите мрежи за подкрепа на 
МСП, ще се създаде схема за 
наставничество за получаващите МСП, 
за да се ускори въздействието на 
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предоставената подкрепа.

Or. en

Обосновка

Различните обществени предизвикателства и технологични области ще се управляват 
от различни органи. Един общ орган за приложение на инструмента за МСП за 
различните обществени предизвикателства ще гарантира съгласуваност и единно 
приемно звено за МСП. Така например, един общ орган би бил по-подходящ за 
координиране на сроковете за поканите, свързани с инструмента за МСП, в 
различните части на „Хоризонт 2020“ и за избягване на пикови периоди в 
административните процедури, които водят до закъснения при предоставянето на 
споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за МСП.

Изменение 575
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Еднаквото насърчаване, прилагане и 
наблюдение на инструмента за МСП в 
рамките на „Хоризонт 2020“ ще 
гарантира лесен достъп за МСП. Въз 
основа на съществуващите мрежи за 
подкрепа на МСП, ще се създаде схема 
за наставничество за получаващите 
МСП, за да се ускори въздействието на 
предоставената подкрепа.

Еднаквото насърчаване, прилагане и 
наблюдение на инструмента за МСП в 
рамките на „Хоризонт 2020“ от една 
обща административна структура 
ще гарантира лесен достъп за МСП. Въз 
основа на съществуващите мрежи за 
подкрепа на МСП и други доставчици 
на иновационни услуги ще се създаде 
схема за наставничество за 
получаващите МСП, за да се ускори 
въздействието на предоставената 
подкрепа.

Or. en

Изменение 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.1 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Еднаквото насърчаване, прилагане и 
наблюдение на инструмента за МСП в 
рамките на „Хоризонт 2020“ ще 
гарантира лесен достъп за МСП. Въз 
основа на съществуващите мрежи за 
подкрепа на МСП, ще се създаде схема 
за наставничество за получаващите 
МСП, за да се ускори въздействието на 
предоставената подкрепа.

Еднаквото насърчаване, прилагане и 
наблюдение на инструмента за МСП в 
рамките на „Хоризонт 2020“ ще 
гарантира лесен достъп за МСП. Въз 
основа на съществуващите мрежи за 
подкрепа на МСП, като например 
мрежата „Enterprise Europe“, ще се 
създаде схема за наставничество за 
получаващите МСП, за да се ускори 
въздействието на предоставената 
подкрепа.

Or. en

Изменение 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1 – точка 1 – параграф 2а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За управлението на съвместната 
програма „Eurostars“ се прилага 
регионална децентрализирана 
структура за подкрепа.

Or. en

Изменение 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейности, подпомагащи изпълнението и 
допълващи специфичните мерки за 
МСП в „Хоризонт 2020“, ще се 

Дейности, подпомагащи изпълнението и 
допълващи специфичните мерки за 
МСП в „Хоризонт 2020“, ще се 
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подкрепят, конкретно с цел подобряване 
на капацитета за иновации на МСП. 
Дейностите могат да включват 
повишаване на осведомеността, 
информация и разпространение, 
дейности за обучение и мобилност, 
изграждане на мрежи от контакти и 
обмен на най-добри практики, 
разработване на висококачествени 
услуги и механизми за МСП в подкрепа 
на иновациите с висока добавена 
стойност за Съюза (напр. управление на 
иновациите, интелектуална собственост 
и трансфер на знания, новаторско 
използване на ИКТ и електронни 
умения в МСП), както и подпомагане на 
МСП при намирането на партньори за 
научни изследвания и иновации в 
Съюза, което ще им позволи да се 
специализират в дадена технология и да 
развиват собствения си капацитет за 
иновации. Посредническите 
организации, представляващи групи 
новаторски МСП, се приканват да 
провеждат междусекторни и 
трансрегионални иновационни дейности 
с МСП, разполагащи с взаимно 
допълваща се компетентност, с цел да се 
развият нови промишлени вериги за 
създаване на стойност.

подкрепят, конкретно с цел подобряване 
на капацитета за иновации на МСП. 
Дейностите могат да включват 
повишаване на осведомеността, 
информация и разпространение, 
дейности за обучение и мобилност, 
изграждане на мрежи от контакти и 
обмен на най-добри практики, 
разработване на висококачествени 
услуги и механизми за МСП в подкрепа 
на иновациите с висока добавена 
стойност за Съюза (напр. управление на 
иновациите, интелектуална собственост 
и трансфер на знания, новаторско 
използване на ИКТ и електронни 
умения в МСП), както и подпомагане на 
МСП при намирането на партньори за 
научни изследвания и иновации в 
Съюза, което ще им позволи да се 
специализират в дадена технология и да 
развиват собствения си капацитет за 
иновации. Посредническите 
организации, представляващи групи 
новаторски МСП или регионални 
услуги за подкрепа на МСП, се 
приканват да провеждат междусекторни 
и трансрегионални иновационни 
дейности с МСП, разполагащи с 
взаимно допълваща се компетентност, с 
цел да се развият нови промишлени 
вериги за създаване на стойност.

Or. en

Изменение 579
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейности, подпомагащи изпълнението и 
допълващи специфичните мерки за 
МСП в „Хоризонт 2020“, ще се 
подкрепят, конкретно с цел подобряване 

Дейности, подпомагащи изпълнението и 
допълващи специфичните мерки за 
МСП в „Хоризонт 2020“, ще се 
подкрепят, конкретно с цел подобряване 
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на капацитета за иновации на МСП. 
Дейностите могат да включват 
повишаване на осведомеността, 
информация и разпространение, 
дейности за обучение и мобилност, 
изграждане на мрежи от контакти и 
обмен на най-добри практики, 
разработване на висококачествени 
услуги и механизми за МСП в подкрепа 
на иновациите с висока добавена 
стойност за Съюза (напр. управление на 
иновациите, интелектуална собственост 
и трансфер на знания, новаторско 
използване на ИКТ и електронни 
умения в МСП), както и подпомагане на 
МСП при намирането на партньори за 
научни изследвания и иновации в 
Съюза, което ще им позволи да се 
специализират в дадена технология и да 
развиват собствения си капацитет за 
иновации. Посредническите 
организации, представляващи групи 
новаторски МСП, се приканват да 
провеждат междусекторни и 
трансрегионални иновационни дейности 
с МСП, разполагащи с взаимно 
допълваща се компетентност, с цел да се 
развият нови промишлени вериги за 
създаване на стойност.

на капацитета за иновации на МСП. 
Дейностите могат да включват 
повишаване на осведомеността, 
информация и разпространение, 
дейности за обучение и мобилност, 
изграждане на мрежи от контакти и 
обмен на най-добри практики, достъп 
до резултати от изследвания, 
разработване на висококачествени 
услуги и механизми за МСП в подкрепа 
на иновациите с висока добавена 
стойност за Съюза (напр. управление на 
иновациите, интелектуална собственост 
и трансфер на знания, новаторско 
използване на ИКТ и електронни 
умения в МСП), както и подпомагане на 
МСП при намирането на партньори за 
научни изследвания и иновации в 
Съюза, което ще им позволи да се 
специализират в дадена технология и да 
развиват собствения си капацитет за 
иновации и капацитета си за 
внедряване на иновации и 
преобразуване на резултатите от 
изследванията в иновационни 
продукти, процеси и услуги. 
Посредническите организации, 
представляващи групи новаторски 
МСП, се приканват да провеждат 
междусекторни и трансрегионални 
иновационни дейности с МСП, 
разполагащи с взаимно допълваща се 
компетентност, с цел да се развият нови 
промишлени вериги за създаване на 
стойност.

Or. en

Изменение 580
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.2 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това посредством „Хоризонт 
2020“ се насърчава засиленото 
участие на МСП в управлението на 
програмата и по-специално 
участието в изготвянето на 
програмата за научни изследвания и 
осъществяването на публично-
частните партньорства.

Or. en

Изменение 581
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално съществува 
необходимост от разработване на 
нови инструменти за информация и 
прозрачност, що се отнася до 
правата върху интелектуалната 
собственост, така че МСП (както и 
публичните изследователски 
структури) да могат да участват в 
изследванията, използването на 
изобретенията, придобиването на 
права върху индустриалната 
собственост и използването на 
резултатите от изследванията при 
пълно познаване на фактите. 
Мерките, които трябва да се 
предприемат за укрепване на 
капацитета на МСП по отношение 
на иновациите и за създаване на 
възможност те да участват 
цялостно в научноизследователската 
дейност, включват въвеждане на 
правила, осигуряващи по-голяма 
прозрачност в областта на правата 
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върху интелектуалната собственост 
и ценовите портфейли, разработване 
на европейско равнище на методи за 
оценка на качеството на правата 
върху интелектуалната собственост 
и създаването на общи показатели за 
улесняване на транзакциите, 
включващи патенти. 

Or. fr

Изменение 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят полезни взаимодействия с 
политиката на сближаване на Съюза в 
контекста на национални и регионални 
иновационни стратегии за интелигентно 
специализиране.

Ще се търсят полезни взаимодействия с 
политиката на сближаване на Съюза в 
контекста на национални и регионални 
иновационни стратегии за интелигентно 
специализиране. Тези взаимодействия 
могат също да надграждат върху 
националния и регионален опит 
отдолу нагоре по програмите Eureka и 
Eurostars, в подкрепа на 
иновативните и изследователски 
дейности на МСП, които могат да 
бъдат подкрепени със средства от 
кохезионния фонд, като 
управителните органи отдават 
приоритет на финансирането на 
местните партньори в проектите 
със знака „Eureka“.

Or. en

Изменение 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез тези действия ще бъдат 
подкрепени пазарно ориентирани 
иновации с оглед подобряване на 
иновационния капацитет на 
предприятията чрез подобряване на 
рамковите условия за иновации, както и 
преодоляване на специфичните 
препятствия, пречещи на растежа на 
новаторските предприятия, по-
специално на МСП и предприятия със 
среден размер с потенциал за бърз 
растеж. Ще бъдат обхванати 
специализирана подкрепа за иновации 
(относно, примерно, използването на 
интелектуална собственост, мрежи от 
възложители на обществени поръчки, 
подкрепа за бюра за трансфер на 
технологии, стратегическо проектиране) 
и прегледите на обществената политика 
по отношение на иновациите.

Чрез тези действия ще бъдат 
подкрепени пазарно ориентирани 
иновации с оглед подобряване на 
иновационния капацитет на 
предприятията чрез подобряване на 
рамковите условия за иновации, както и 
преодоляване на специфичните
препятствия, пречещи на растежа на 
новаторските предприятия, по-
специално на МСП и предприятия със 
среден размер с потенциал за бърз 
растеж. Ще бъдат обхванати 
специализирана подкрепа за иновации 
(относно, примерно, използването на 
интелектуална собственост, мрежи от 
възложители на обществени поръчки, 
услуги по международен трансфер на 
технологии, подкрепа за бюра за 
трансфер на технологии, стратегическо 
проектиране, развитие на клъстери) и 
прегледите на обществената политика 
по отношение на иновациите.

Or. en

Изменение 584
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез тези действия ще бъдат 
подкрепени пазарно ориентирани 
иновации с оглед подобряване на 
иновационния капацитет на 
предприятията чрез подобряване на 
рамковите условия за иновации, както и 
преодоляване на специфичните 
препятствия, пречещи на растежа на 
новаторските предприятия, по-
специално на МСП и предприятия със 

Чрез тези действия ще бъдат 
подкрепени пазарно ориентирани 
иновации с оглед подобряване на 
иновационния капацитет на 
предприятията чрез подобряване на 
рамковите условия за иновации, както и 
преодоляване на специфичните 
препятствия, пречещи на растежа на 
новаторските предприятия, по-
специално на МСП и предприятия със 
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среден размер с потенциал за бърз 
растеж. Ще бъдат обхванати 
специализирана подкрепа за иновации 
(относно, примерно, използването на 
интелектуална собственост, мрежи от 
възложители на обществени поръчки, 
подкрепа за бюра за трансфер на 
технологии, стратегическо проектиране) 
и прегледите на обществената политика 
по отношение на иновациите.

среден размер с потенциал за бърз 
растеж. Ще бъдат обхванати 
специализирана подкрепа за иновации 
(относно, примерно, подкрепа за 
регистрирането на интелектуална 
собственост и използването на 
интелектуална собственост, мрежи от 
възложители на обществени поръчки, 
подкрепа за бюра за трансфер на 
технологии, стратегическо проектиране) 
и прегледите на обществената политика 
по отношение на иновациите.

Or. en

Изменение 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.3а. га) Подкрепа за трансфера на 
знания и технологии между 
обществения научноизследователски 
сектор и пазара.
Целта е да се подкрепят процесите 
на трансфер между обществената 
научноизследователска сфера и 
иновативните МСП като ефективен 
механизъм за трансфер към пазара на 
резултатите от научните 
изследвания и изобретения, създадени 
в университетите и 
научноизследователските центрове.

Or. en


