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Изменение 159
Gaston Franco

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Следва да се насърчава 
разширяване на участието, за да се 
експлоатира потенциалът на 
европейския запас от таланти и да се 
оптимизира икономическото и 
социалното въздействие на 
изследванията, нещо, което следва да 
допринесе за покриване на пропуските 
в изследванията и иновациите в 
Европа, като се използват фактори, 
като например научни центрове и 
музеи, за ангажиране на голям брой и 
широк спектър от заинтересовани 
лица и граждани.

Or. en

Изменение 160
Alyn Smith

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „Хоризонт 2020“ има три 
приоритета, а именно създаването на 
отлична наука („Високи постижения в 
научната област“), осигуряването на 
промишлено лидерство („Водещи 
позиции в промишлеността“) и 
справянето с предизвикателствата пред 
обществото („Обществени 
предизвикателства“). Тези приоритети 
следва да бъдат осъществени чрез 
специфична програма, която се състои 
от три части за непреки дейности и една 

(2) „Хоризонт 2020“ ще се основава 
върху отлични резултати и 
същевременно има три приоритета, а 
именно създаването на отлична наука 
(„Високи постижения в научната
област“), осигуряването на промишлено 
лидерство („Водещи позиции в 
промишлеността“) и справянето с 
предизвикателствата пред обществото 
(„Обществени предизвикателства“). 
Тези приоритети следва да бъдат 
осъществени чрез специфична 
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част за преките дейности на Съвместния 
изследователски център (JRC).

програма, която се състои от три части 
за непреки дейности и една част за 
преките дейности на Съвместния 
изследователски център (JRC).

Or. en

Изменение 161
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „Хоризонт 2020“ има три 
приоритета, а именно създаването на 
отлична наука („Високи постижения в 
научната област“), осигуряването на 
промишлено лидерство („Водещи 
позиции в промишлеността“) и 
справянето с предизвикателствата пред 
обществото („Обществени 
предизвикателства“). Тези приоритети 
следва да бъдат осъществени чрез 
специфична програма, която се състои 
от три части за непреки дейности и една 
част за преките дейности на Съвместния 
изследователски център (JRC).

(2) „Хоризонт 2020“ има три 
приоритета, а именно създаването на 
отлична наука („Високи постижения в 
научната област“), осигуряването на 
промишлено и лидерство и водещи 
позиции в сектора на услугите
(„Водещи позиции в промишлеността и
в сектора на услугите“) и справянето с 
предизвикателствата пред обществото 
(„Обществени предизвикателства“). 
Тези приоритети следва да бъдат 
осъществени чрез специфична 
програма, която се състои от три части 
за непреки дейности и една част за 
преките дейности на Съвместния 
изследователски център (JRC).

Or. ro

Изменение 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Всяка част следва да се допълва и да 
бъде прилагана съгласувано с 

(4) Всяка част следва да се допълва и да 
бъде прилагана съгласувано с 
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останалите части на специфичната 
програма.

останалите части на специфичната 
програма. Стратегическото 
координиране на изследванията и 
иновациите по трите главни 
приоритета на всяка тематична 
област (напр. здраве) следва да 
разглеждат фрагментирането, да 
подобряват използването и 
управлението на технологични и 
инфраструктурни ресурси, включващи 
споделяне на данни с цел ускоряване 
постигането на резултати.

Or. en

(Позоваване на изменение 3, PE489.688v01-00)

Изменение 163
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществува критична необходимост 
да бъдат укрепени и подобрени 
върховите постижения на научна база на 
Съюза и да бъде гарантирано 
световното равнище на научните 
изследвания и привлечените таланти, за 
да се осигурят дългосрочната 
конкурентоспособност и 
благосъстоянието на Европа. Част І 
„Високи постижения в научната област“ 
следва да подкрепя дейностите на 
Европейския съвет за научни 
изследвания в областите на граничните 
изследвания, бъдещите и 
нововъзникващите технологии, 
програмата „Мария Кюри“ и 
европейските научноизследователски 
инфраструктури. Тези дейности следва 
да са насочени към изграждането на 
компетентност в дългосрочен план, като 
се акцентира силно върху науката, 
системите и изследователите от 

(5) Съществува критична необходимост 
да бъдат укрепени и подобрени 
върховите постижения на научна база на 
Съюза и да бъде гарантирано 
световното равнище на научните 
изследвания и привлечените таланти, за
да се осигурят дългосрочната 
конкурентоспособност и 
благосъстоянието на Европа. Част І 
„Високи постижения в научната област“ 
следва да подкрепя дейностите на 
Европейския съвет за научни 
изследвания в областите на граничните 
изследвания, бъдещите и 
нововъзникващите технологии, 
програмата „Мария Кюри“ и 
европейските научноизследователски 
инфраструктури и създаването на 
мрежи за отлични резултати в 
Съюза. Тези дейности следва да са 
насочени към изграждането на 
компетентност в дългосрочен план, като 
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следващото поколение, както и 
подпомагането на новите таланти от 
Съюза и от асоциираните държави. 
Дейностите на Съюза в подкрепа на 
високите постижения в научната област 
следва да помогнат за укрепването на 
Европейското научноизследователско 
пространство и да направят научната 
система на Съюза по-
конкурентоспособна и по-
привлекателна в световен мащаб.

се акцентира силно върху науката, 
системите и изследователите от 
следващото поколение, както и 
подпомагането на новите таланти от 
Съюза и от асоциираните държави. 
Дейностите на Съюза в подкрепа на 
високите постижения в научната област 
следва да помогнат за укрепването на 
Европейското научноизследователско 
пространство и да направят научната 
система на Съюза по-
конкурентоспособна и по-
привлекателна в световен мащаб.

Or. en

Изменение 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществува критична необходимост 
да бъдат укрепени и подобрени 
върховите постижения на научна база на 
Съюза и да бъде гарантирано 
световното равнище на научните 
изследвания и привлечените таланти, за 
да се осигурят дългосрочната 
конкурентоспособност и 
благосъстоянието на Европа. Част І 
„Високи постижения в научната област“ 
следва да подкрепя дейностите на 
Европейския съвет за научни 
изследвания в областите на граничните 
изследвания, бъдещите и 
нововъзникващите технологии, 
програмата „Мария Кюри“ и 
европейските научноизследователски 
инфраструктури. Тези дейности следва 
да са насочени към изграждането на 
компетентност в дългосрочен план, като 
се акцентира силно върху науката, 

(5) Съществува критична необходимост 
да бъдат укрепени и подобрени 
върховите постижения на научна база на 
Съюза и да бъде гарантирано 
световното равнище на научните 
изследвания и привлечените таланти, за 
да се осигурят дългосрочната 
конкурентоспособност и 
благосъстоянието на Европа. Част І 
„Високи постижения в научната област“ 
следва да подкрепя дейностите на 
Европейския съвет за научни 
изследвания в областите на граничните 
изследвания, бъдещите и 
нововъзникващите технологии, 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 
и европейските научноизследователски 
инфраструктури. Тези дейности следва 
да са насочени към изграждането на 
компетентност в дългосрочен план, като 
се акцентира силно върху науката, 
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системите и изследователите от 
следващото поколение, както и 
подпомагането на новите таланти от 
Съюза и от асоциираните държави. 
Дейностите на Съюза в подкрепа на 
високите постижения в научната област 
следва да помогнат за укрепването на 
Европейското научноизследователско 
пространство и да направят научната 
система на Съюза по-
конкурентоспособна и по-
привлекателна в световен мащаб.

системите и изследователите от 
следващото поколение, както и 
подпомагането на новите таланти от 
Съюза и от асоциираните държави. 
Дейностите на Съюза в подкрепа на 
високите постижения в научната област 
следва да помогнат за укрепването на 
Европейското научноизследователско 
пространство и да направят научната 
система на Съюза по-
конкурентоспособна и по-
привлекателна в световен мащаб.

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

Изменение 165
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „Хоризонт 2020“ следва да развие 
взаимодействия с други политики на 
Съюза и на държавите членки, 
особено в областта на образованието, 
с цел да направи професиите на 
изследователя и новатора 
привлекателни възможности за 
кариера с висок статус за 
талантливи млади европейци и за 
привличане на най-добрите таланти 
от трети страни. За да бъде 
подготвено следващото поколение 
научни изследователи, образованието 
в областта на науката, 
технологиите, инженерството и 
математиката (НТИМ) и следва да 
бъде преодоляна разликата между 
половете в областта на науката и 
иновациите, като това са необходими 
средства с цел да се гарантира, че 
Съюзът ще бъде в състояние да има 
достъп до човешкия капитал, 
необходим за постигане на неговите 
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цели в областта на научните 
изследвания и иновациите.

Or. en

Изменение 166
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Научноизследователските дейности, 
провеждани в рамките на част І „Високи 
постижения в научната област“, следва 
да се определят в зависимост от 
потребностите и възможностите на 
науката, без предварително набелязани 
тематични приоритети. Програмата за 
научните изследвания следва да се 
определя в тясно сътрудничество с 
научната общност. Изследванията 
следва да бъдат финансирани въз основа 
на върховите научни постижения.

(6) Научноизследователските дейности, 
провеждани в рамките на част І „Високи 
постижения в научната област“, следва 
да се определят в зависимост от 
потребностите и възможностите на 
науката, без предварително набелязани 
тематични приоритети. Програмата за 
научните изследвания следва да се 
определя в тясно сътрудничество с 
научната общност. Изследванията 
следва да бъдат финансирани въз основа 
на върховите научни постижения. Би 
било възможно и отчитането на 
други принципи, като например 
приобщаващ характер, разходна 
ефективност и намаляване на 
неравенствата в 
научноизследователските 
инфраструктури между държавите 
членки от ЕС-15 и ЕС-12, тъй като 
всичко това е необходимо за 
постигането на отлични резултати.

Or. en

Изменение 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С цел да се поддържат и 
укрепват водещите позиции на Съюза 
в промишлеността, е необходимо 
спешно да се стимулира 
изследователската и развойната 
дейност в частния сектор и 
инвестициите в иновации, да се 
насърчат изследователската дейност 
и иновациите с търговска цел и да се 
ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 
развитието на предприятията и 
икономическия растеж в бъдеще. 
Поради това е необходимо да бъде 
активно стимулирано участието на 
промишлеността в „Хоризонт 2020”, 
и по-специално в част ІІ „Водещи 
позиции в промишлеността“ и в част 
III „Обществени 
предизвикателства“.

Or. en

Изменение 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се поддържат и укрепват 
водещите позиции на Съюза в 
промишлеността, е необходимо спешно 
да се стимулира изследователската и 
развойната дейност в частния сектор и 
инвестициите в иновации, да се 
насърчат изследователската дейност и 
иновациите с търговска цел и да се 
ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 
развитието на предприятията и 

(8) С цел да се поддържат и укрепват 
водещите позиции на Съюза в 
промишлеността, е необходимо спешно 
да се стимулира изследователската и 
развойната дейност в частния сектор и 
инвестициите в иновации, да се 
насърчат изследователската дейност и 
иновациите с търговска цел и да се 
ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 
развитието на предприятията и 
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икономическия растеж в бъдеще. Част ІІ 
„Водещи позиции в промишлеността“ 
следва да подкрепя инвестиции във 
висококачествени научни изследвания и 
иновации в ключови базови технологии 
и други промишлени технологии, да 
улеснява достъпа до рисково 
финансиране за новаторски компании и 
проекти и да предоставя широка 
подкрепа от страна на Съюза за 
иновациите в малките и средни 
предприятия.

икономическия растеж в бъдеще. Част ІІ 
„Водещи позиции в промишлеността“ 
следва да подкрепя инвестиции във 
висококачествени научни изследвания и 
иновации в ключови базови технологии 
и други промишлени технологии, да 
улеснява достъпа до рисково 
финансиране за новаторски компании и 
проекти и да предоставя широка 
подкрепа от страна на Съюза за 
иновациите в малките и средни 
предприятия, преди всичко чрез 
снижаване на прага за достъп за 
малките и средните предприятия.

Or. sl

Изменение 169
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) За подпомагане на 
новаторството в МСП следва да бъде 
разработен набор от инструменти и 
възможности за финансиране, който 
да подкрепя научноизследователската 
и новаторската дейност на 
различните етапи на иновационния 
цикъл и в който да бъдат отчитани 
различните размери и видове МСП. За 
цялото време на своето прилагане 
„Хоризонт 2020” следва да отпусне 
най-малко 20% от своя бюджет за 
МСП. По-конкретно, поне 10% от 
бюджета на „Хоризонт 2020” ще 
бъдат предоставени чрез инструмент 
за МСП, който следва да бъде 
управляван и прилаган от единна и 
специално посочена за това 
административна структура.
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Or. en

Изменение 170
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение.

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, включващи индустрия, 
инфраструктура (наземна и 
космическа), услуги и приложения за 
сателитни наблюдение, навигация и 
телекомуникации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение. Координацията 
между стълбовете е от решаващо 
значение за насърчаването на 
космическия отрасъл. Съгласно 
заключенията от процеса на 
консултация по линия на "хоризонт 
2020", озаглавен "Космическите 
изследвания надхвърлят границите на 
технологията", космическите 
изследвания са самостоятелен 
сектор, който допринася както за 
справяне с обществените 
предизвикателства, така и за 
научното развитие, като 
същевременно е зависим в 
изключително голяма степен от 
научните изследвания, за да може да 
подхранва непрестанно своето 
технологично развитие.

Or. en



PE492.816v01-00 12/148 AM\907982BG.doc

BG

Изменение 171
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение.

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение. Това следва да 
се извършва в координация с 
държавите членки и с Европейската 
космическа агенция.

Or. en

Изменение 172
Norbert Glante

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение.

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, включително приложения, 
които са споделена компетентност на 
Съюза, следва да бъдат включени като 
съгласуван елемент в част ІІ „Водещи 
позиции в промишлеността“, за да се 
увеличат научните, икономическите и 
социалните ефекти и да се осигури 
ефикасно и ефективно изпълнение.

Or. de
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Обосновка

Следва да се провеждат изследвания в областта не само на технологиите и 
инфраструктурата, а и в областта на услугите и приложенията, така че да 
възникват преки ползи за обществото.

Изменение 173
Amalia Sartori

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение.

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, които са споделена 
компетентност на Европейския съюз, 
следва да бъдат включени като 
съгласуван елемент в част ІІ „Водещи 
позиции в промишлеността“, за да се 
увеличат научните, икономическите и 
социалните ефекти и да се осигури 
ефикасно и ефективно изпълнение.

Or. en

Изменение 174
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Справянето с основните 
обществени предизвикателства, 
набелязани в стратегията 
„Европа 20207“, изисква големи 
инвестиции в областта на научните 
изследвания и иновациите за 
разработване и въвеждане на 
новаторски и революционни решения, 
които разполагат с необходимия мащаб 

(10) Справянето с основните 
обществени предизвикателства, 
набелязани в стратегията „Европа 
20207“, изисква големи инвестиции в 
областта на научните изследвания и 
иновациите за разработване и 
въвеждане на новаторски и 
революционни решения, които 
разполагат с необходимия мащаб и 
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и обхват. Тези предизвикателства 
разкриват също големи икономически 
възможности за новаторски компании и 
следователно допринасят за
конкурентоспособността на Съюза и 
трудовата заетост.

обхват, включително разработване на 
нови инструменти за финансиране, 
като например награди за новаторска 
дейност особено когато пазарите не 
са в състояние да функционират. Тези 
предизвикателства разкриват също 
големи икономически възможности за 
новаторски компании и следователно 
допринасят за конкурентоспособността 
на Съюза и трудовата заетост.

Or. fr

Изменение 175
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като 
например пилотни и демонстрационни 
дейности и изпитвателни платформи, 
както и подкрепа за обществени 

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации, като 
например фундаментални и 
приложни изследвания, развойна 
дейност, пилотни и демонстрационни 
дейности, както и подкрепа за 
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поръчки, изследвания в 
преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие.

обществени поръчки, изследвания в 
преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 
изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 
изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
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изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие.

изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза и 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза в 
световен мащаб. Всички предприети 
по отношение на предизвикателствата 
действия следва да допринасят за 
постигане на общата цел за устойчиво 
развитие.

Or. en

Изменение 177
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 

(11) Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ следва да повиши 
ефективността на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в отговор на основните 
обществени предизвикателства чрез 
подпомагане на висококачествени 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези дейности следва да 
бъдат осъществени въз основа на 
ориентиран към предизвикателствата 
подход, който обединява ресурси и 
познания в различните области, 
технологии и дисциплини. Научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки са важен 
елемент за справяне с всички тези 
предизвикателства. Дейностите трябва 
да покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент върху 
иновационната дейност, като например 
пилотни и демонстрационни дейности и 
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изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие.

изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
изследвания в преднормативната фаза и 
стандартизация и налагане на иновации 
на пазара. Дейностите следва да 
подпомагат пряко компетентността в 
съответните сектори по отношение на 
политиките на равнището на Съюза. 
Всички предприети по отношение на 
предизвикателствата действия следва да 
допринасят за постигане на общата цел 
за устойчиво развитие и за цялостното 
участие на изследователите и 
инженерите навсякъде в Съюза.

Or. en

Изменение 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Международното 
сътрудничество е от основно 
значение за постигането на 
заявените цели на всички части на 
конкретната програма, а проектите 
с международно сътрудничество, 
насочени към държави или група 
държави, относно хоризонтални или 
приоритетни въпроси следва да бъдат 
прилагани във всяка част.

Or. fr

Обосновка

Проектите с международно сътрудничество  от всякакъв вид засягат всички части 
на конкретната програма независимо от аспектите, свързани със сигурността. Те не 
могат да бъдат ограничавани до хоризонтални действия за справяне с обществените 
предизвикателства: здравеопазване, демографски промени и благосъстояние.
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Изменение 179
Henri Weber

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Международното 
сътрудничество е от основно 
значение за постигането на 
заявените цели на всички части на 
конкретната програма, а проектите 
с международно сътрудничество, 
насочени към държави или група 
държави, относно хоризонтални или 
приоритетни въпроси следва да бъдат 
прилагани във всяка част.

Or. fr

Изменение 180
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Международното 
сътрудничество е от основно 
значение за постигането на 
заявените цели на всички части на 
конкретната програма, а проектите 
с международно сътрудничество, 
насочени към държави или група 
държави, относно хоризонтални или 
приоритетни въпроси следва да бъдат 
прилагани във всяка част;

Or. fr

Обосновка

Проектите с международно сътрудничество  от всякакъв вид засягат всички части 
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на конкретната програма независимо от аспектите, свързани със сигурността. Те не 
могат да бъдат ограничавани до хоризонтални действия за справяне с обществените 
предизвикателства: здравеопазване, демографски промени и благосъстояние.

Изменение 181
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „Хоризонт 2020“ следва също да 
насърчава мултидисциплинарните 
подходи към иновациите, 
включително развитието на 
нетехнологични решения, 
организационни подходи, нови бизнес 
модели, системни иновации и 
иновации в публичния сектор, като 
необходимо допълнение към 
съсредоточените върху технологиите 
иновационни дейности.

Or. en

Изменение 182
Nuno Teixeira

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Специфичната програма следва да 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите-членки, както и други 
дейности на Съюза, които са 
необходими за целия набор 
стратегически усилия за изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“, както е 
изложено в съобщението на Комисията 
„Европа 2020 — Стратегия за 

(15) Специфичната програма следва да 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите-членки, както и други 
дейности на Съюза, които са 
необходими за целия набор 
стратегически усилия за изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“, както е 
изложено в съобщението на Комисията 
„Европа 2020 — Стратегия за 
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интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, по-конкретно чрез действия в 
области като политиката на сближаване, 
земеделието и развитието на селските 
райони, образованието и 
професионалното обучение, 
промишлеността, общественото 
здравеопазване, защитата на 
потребителите, политиката по заетостта 
и социалната политика, енергетиката, 
транспорта, околната среда, 
изменението на климата, сигурността, 
морското дело и рибарството, 
сътрудничеството за развитие и 
политиката за разширяване и 
добросъседство.

интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, по-конкретно чрез действия в 
области като политиката на сближаване, 
земеделието и развитието на селските 
райони, образованието и 
професионалното обучение, 
промишлеността, общественото 
здравеопазване, защитата на 
потребителите, политиката по заетостта 
и социалната политика, енергетиката, 
транспорта, околната среда, 
изменението на климата, сигурността, 
морското дело и рибарството, 
сътрудничеството за развитие и 
политиката за разширяване и 
добросъседство. Подходящото 
свързване с фондовете на политиката 
на сближаване и координираните 
действия ще спомогнат за 
намаляването на неравенствата в 
Европейския съюз по отношение на 
научните изследвания и иновациите, 
като се отчитат специфичните 
особености на регионите, посочени в 
членове 174, 349 и 355, параграф 1 от 
ДФЕС.

Or. pt

Обосновка

Необходима е подходяща структура за свързването на фондовете за регионална 
политика и политиката на сближаване с финансирането на програмата „Хоризонт 
2020”, без да се забравят специфичните особености на регионите, посочени в членове 
174, 349 и 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение 183
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) (24б) Всички покани за 
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представяне на предложения за 
научни изследвания в областта на 
сигурността следва първо да бъдат 
подлагани на предварителна оценка 
на въздействието във връзка с етични 
обществени аспекти, която взема 
изцяло предвид потенциалните 
въздействия върху обществото на 
съответната програма за НИРД. След 
това всички важни етични въпроси 
и/или въздействия върху обществото, 
изтъкнати в такава оценка на 
въздействието, следва да бъде изцяло 
включени в поканата за представяне 
на предложения както като 
неразделна част от програмата за 
НИРД, така и чрез ресурси, 
предназначени за научни изследвания 
и анализи, които са насочени към 
конкретни въпроси. В допълнение за 
всеки проект следва да се извърши 
проверка по отношение на етичните 
принципи, преди и по време на 
неговото изпълнение.

Or. en

Изменение 184
Alyn Smith

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Върховите постижения следва да 
бъдат основният двигател за 
„Хоризонт 2020“ като цяло. Това 
предполага, че върховите постижения 
се определят независимо от 
географски или други предпоставки. 
Докладът насърчава от една страна 
разширяването на участието с цел 
стимулиране на върховите 
постижения в цяла Европа, а от друга 
— разширяването на възходящите 
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върхови научни постижения в трите 
стълба на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 185
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Част II „Водещи позиции в 
промишлеността“;

б) Част II „Водещи позиции в 
промишлеността и в сектора на 
услугите“;

Or. ro

Изменение 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква в – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) Познание, наука и технологии. 
Естествени науки, обществено 
здраве, науки за Земята, околна среда, 
природни ресурси и продоволствена 
сигурност;

Or. en

Изменение 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква в – подточка ii) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) Социални, икономически и 
хуманитарни науки. Демографски 
предизвикателства, образование, 
териториални въпроси, управление, 
култура, цифрово съдържание, 
хуманитарни науки, културно 
наследство и нематериални области 
на познанието.

Or. en

Изменение 188
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване на уменията, обучението и 
професионалното развитие чрез 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 
(програма „Мария Кюри“);

в) укрепване на уменията, обучението и 
професионалното развитие чрез 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“. 
Научните центрове и музеите са 
доказали своя експертен опит в 
обучението на млади научни 
работници в областта на научните 
съобщения в тясно сътрудничество с 
научноизследователските 
институции и университетите.

Or. en

Изменение 189
Britta Thomsen

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване на уменията, обучението и в) укрепване на уменията, обучението и 
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професионалното развитие чрез 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 
(програма „Мария Кюри“);

професионалното развитие, както и 
гарантираното насърчаване на 
жените, чрез програмата „Мария 
Склодовска-Кюри“;

Or. en

Изменение 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Разпространяване на върховите 
научни постижения и разширяване на 
участието;

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

Изменение 191
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Научи изследвания за обществото 
и с участието на обществото и 
насърчаване на отговорни научни 
изследвания и иновации

Or. en

Изменение 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) засилване на трансфера на знания 
от научните изследвания и 
иновациите към всички равнища на 
образованието;

Or. en

Изменение 193
Marisa Matias

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) засилване на научните изследвания 
по отношение на потребностите, 
формулирани от организациите на 
гражданското общество

Or. en

Изменение 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) Отговорна научноизследователска 
дейност и иновации

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

Изменение 195
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за решение
Член 3 - параграф 2 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част ІI „Водещи позиции в 
промишлеността“ подобрява позициите 
в промишлеността и 
конкурентоспособността в съответствие 
с приоритета „Водещи позиции в 
промишлеността“, посочен в член 5, 
параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“], като 
преследва следните конкретни цели:

Част ІI „Водещи позиции в 
промишлеността и в сектора на 
услугите“ подобрява позициите в 
промишлеността и земеделието и 
конкурентоспособността в съответствие 
с приоритета „Водещи позиции в 
промишлеността и в сектора на 
услугите“, посочен в член 5, параграф 
2, буква б) от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“], като 
преследва следните конкретни цели:

Or. ro

Изменение 196
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) засилване на водещите позиции на 
Европа в промишлеността чрез научни 
изследвания, технологично развитие, 
демонстрационни дейности и иновации 
в следните базови и промишлени 
технологии:

а) засилване на водещите позиции на 
Европа в промишлеността и в сектора 
на услугите чрез научни изследвания, 
технологично развитие, 
демонстрационни дейности и иновации 
в следните базови и промишлени 
технологии:

Or. ro

Изменение 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а) – подточка iv а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv a) водни технологии;

Or. en

Изменение 198
Alyn Smith

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а) – подточка vi a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi a) наука за селските райони и 
здравето на животните;

Or. en

Изменение 199
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на достъпа до рисков 
капитал за инвестиции в научни 
изследвания и иновации;

б) подобряване на достъпа до рисков 
капитал за инвестиции в научни 
изследвания и иновации и за 
оползотворяване на резултатите от 
научните изследвания;

Or. en

Изменение 200
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1– буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) увеличаване на иновациите в малките 
и средните предприятия.

в) увеличаване на иновациите в малките 
и средните предприятия и увеличаване 
на техния капацитет за достъп и 
оползотворяване на резултатите от 
научните изследвания и на тяхното 
превръщане в новаторски продукти и 
услуги.

Or. en

Изменение 201
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) увеличаване на иновациите в малките 
и средните предприятия.

в) подпомагане на иновациите в 
малките и средните предприятия.

Or. en

Изменение 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ допринася за 
постигане на приоритета „Обществени 
предизвикателства“, определен в член 5, 
параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] чрез 
провеждане на научни изследвания, 
технологични разработки, 

Част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ допринася за 
постигане на приоритета „Обществени 
предизвикателства“, определен в член 5, 
параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] чрез 
провеждане на научни изследвания, 
технологични разработки, 
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демонстрационни и иновационни 
дейности със следните конкретни цели:

демонстрационни и иновационни 
дейности и свързаните с тях 
социално-икономически въпроси и 
разглеждане на свързаните с тях 
социално-икономически въпроси, със 
следните конкретни цели:

Or. en

Изменение 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот;

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот и 
подобряване на решенията за 
запазване на самостоятелността на 
възрастните хора;

Or. en

Изменение 204
Britta Thomsen

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот;

а) подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот при 
отчитане на уврежданията;

Or. en

Изменение 205
Corinne Lepage
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Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 – алинея 1 - буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) установяване на 
научноизследователските нужди и 
приоритети със социално значение 
чрез създаване на платформи за 
диалог между гражданското 
общество и изследователите и 
осигуряване на участието на 
гражданското общество при 
определянето, прилагането и 
оценката на 
научноизследователските програми в 
съответствие с 
предизвикателствата в обществото;

Or. fr

Изменение 206
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни и 
ефикасни първични производствени 
системи, насърчаване на свързани 
екосистемни услуги, наред с 
конкурентоспособни и нисковъглеродни 
вериги за производство и доставка;

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване в дългосрочна 
перспектива на продуктивни и 
ефикасни първични производствени 
системи, насърчаване на свързани 
екосистемни услуги, засилване и 
подхранване на ресурсната база наред 
с конкурентоспособни и 
нисковъглеродни вериги за 
производство и доставка;

Or. en
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Изменение 207
Nuno Teixeira

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни и 
ефикасни първични производствени 
системи, насърчаване на свързани 
екосистемни услуги, наред с 
конкурентоспособни и нисковъглеродни 
вериги за производство и доставка;

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна, съхраняване на 
висококачественото земеделие и 
осигуряване на достатъчни доставки 
на други продукти на биологична 
основа чрез разработване на 
продуктивни и ефикасни първични 
производствени системи, насърчаване 
на свързани екосистемни услуги, наред 
с конкурентоспособни и 
нисковъглеродни вериги за 
производство и доставка;

Or. pt

Обосновка

Тъй като изброените обществени предизвикателства включват наличието на 
достатъчни количества безопасни храни, трябва да се има предвид, че качественото 
земеделие е една от необходимите предпоставки.

Изменение 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни и 
ефикасни първични производствени 
системи, насърчаване на свързани 

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни и 
ефикасни първични производствени 
системи, насърчаване на свързани 
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екосистемни услуги, наред с 
конкурентоспособни и нисковъглеродни
вериги за производство и доставка;

екосистемни услуги, наред с 
конкурентоспособни и устойчиви
вериги за производство и доставка;

Or. en

Изменение 209
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни и 
ефикасни първични производствени 
системи, насърчаване на свързани 
екосистемни услуги, наред с 
конкурентоспособни и нисковъглеродни 
вериги за производство и доставка;

б) осигуряване на достатъчно доставки 
на безопасна храна с високо качество и 
други продукти на биологична основа 
чрез разработване на продуктивни, 
устойчиви и ефикасни първични 
производствени системи, насърчаване 
на свързани екосистемни услуги, наред 
с конкурентоспособни и 
нисковъглеродни вериги за 
производство и доставка;

Or. en

Изменение 210
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършване на прехода към 
надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система 
предвид задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, нарастващите енергийни 
нужди и изменението на климата;

в) извършване на прехода към 
високоефективна, устойчива, 
безопасна, основана върху 
използването на възобновяеми 
енергийни източници и 
конкурентоспособна енергийна система 
предвид задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, нарастващите енергийни 
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нужди и изменението на климата;

Or. en

Изменение 211
Nuno Teixeira

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършване на прехода към 
надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система 
предвид задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, нарастващите енергийни 
нужди и изменението на климата;

в) извършване на прехода към 
надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система 
с по-голям акцент върху 
производството на енергия от 
възобновяеми източници предвид 
задълбочаващия се недостиг на ресурси, 
нарастващите енергийни нужди и 
изменението на климата;

Or. pt

Обосновка

По-силният акцент върху производството на енергия от възобновяеми източници е 
необходимата предпоставка за преминаването към по-устойчива енергийна система и 
поради това следва да бъде сред конкретните цели.

Изменение 212
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършване на прехода към 
надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система 
предвид задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, нарастващите енергийни 
нужди и изменението на климата;

в) повишаване на енергийната 
ефективност и извършване на прехода 
към надеждна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система 
предвид задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, нарастващите енергийни 
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нужди и изменението на климата;

Or. ro

Изменение 213
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осъществяване на европейска 
транспортна система, щадяща ресурсите 
и околната среда и осигуряваща 
безопасни и безпрепятствени връзки за 
гражданите, икономиката и обществото;

г) осъществяване на европейска 
транспортна система, която включва 
всички държави членки и която ще 
бъде щадяща ресурсите и околната 
среда и осигуряваща безопасни и 
безпрепятствени връзки за гражданите, 
икономиката и обществото;

Or. ro

Изменение 214
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осъществяване на европейска 
транспортна система, щадяща ресурсите 
и околната среда и осигуряваща 
безопасни и безпрепятствени връзки за 
гражданите, икономиката и обществото;

г) осъществяване на европейска 
транспортна система, щадяща ресурсите 
и околната среда, надеждна и 
осигуряваща безопасни и 
безпрепятствени връзки за гражданите, 
икономиката и обществото;

Or. en

Изменение 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) постигане на ефикасна и устойчива на 
изменението на климата икономика, 
както и устойчиво снабдяване със 
суровини, за да бъдат посрещнати 
нуждите на нарастващото световно 
население в рамките на устойчивата 
експлоатация на природните ресурси на 
планетата;

д) постигане на ефикасна и устойчива на 
изменението на климата и на 
въздействието на изменението на 
климата върху промяната на 
структурата на екосистемите
икономика, както и устойчиво 
снабдяване със суровини, за да бъдат 
посрещнати нуждите на нарастващото 
световно население в рамките на 
устойчивата експлоатация на 
природните ресурси на планетата;

Or. en

Изменение 216
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) постигане на ефикасна и устойчива на 
изменението на климата икономика, 
както и устойчиво снабдяване със 
суровини, за да бъдат посрещнати 
нуждите на нарастващото световно 
население в рамките на устойчивата 
експлоатация на природните ресурси на 
планетата;

д) постигане на ефикасна и устойчива на 
изменението на климата икономика, 
както и устойчиво използване, 
управление и снабдяване със суровини, 
за да бъдат посрещнати нуждите на 
нарастващото световно население в 
рамките на устойчивата експлоатация на 
природните ресурси на планетата;

Or. en

Изменение 217
Marisa Matias

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) постигане на ефикасна и устойчива на 
изменението на климата икономика, 
както и устойчиво снабдяване със 
суровини, за да бъдат посрещнати 
нуждите на нарастващото световно 
население в рамките на устойчивата 
експлоатация на природните ресурси на 
планетата;

д) постигане на ефикасна, щадяща 
ресурсите и устойчива на изменението 
на климата и справедлива икономика, 
както и устойчиво снабдяване със 
суровини, за да бъдат посрещнати 
нуждите на нарастващото световно 
население в рамките на устойчивата 
експлоатация на природните ресурси на 
планетата;

Or. en

Изменение 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква д а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) приспособяване към 
предизвикателствата на 
отрицателното въздействие на 
изменението на климата, свързани с 
водния кръговрат, намаляването на 
биоразнообразието и управлението на 
природните ресурси;

Or. en

Изменение 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества в 

е) насърчаване на приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества в 
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Европа в контекста на безпрецедентни 
преобразувания и нарастваща глобална 
взаимна зависимост.

Европа в контекста на безпрецедентни 
преобразувания и нарастваща глобална 
взаимна зависимост, включително 
разпространяването на отлични 
постижения и разширяването на 
участието.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 220
Britta Thomsen

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества в 
Европа в контекста на безпрецедентни 
преобразувания и нарастваща глобална 
взаимна зависимост.

е) насърчаване на справедливи,
приобщаващи, новаторски и 
рефлективни общества в Европа, в 
контекста на безпрецедентни 
преобразувания, трайни неравенства 
между половете и нарастваща 
глобална взаимна зависимост.

Or. en

Изменение 221
Corinne Lepage

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 –  буква е а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оползотворяване на 
разнообразието от знания в 
обществото и допринасяне за 
осъществяване на социални иновации 
чрез подходи на отворена за участие 
научноизследователска дейност.

Or. fr

Изменение 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) насърчаване на съгласувана 
взаимовръзка между градските и 
селските райони с цел подобряване на 
устойчивостта на околната среда;

Or. en

Изменение 223
Marisa Matias

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) засилване на водещите позиции в 
обществото за справедлива 
икономика чрез основана върху 
участието и трансдисциплинарна 
научноизследователска дейност и 
новаторство в социалната сфера.

Or. en
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Изменение 224
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Създаване на мрежи за върхови 
постижения

Or. en

Изменение 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква е б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) насърчаване на адаптирането на 
обществото и институциите към 
научните резултати и иновациите, 
демографските и климатичните 
изменения и други значими за 
обществото въпроси.

Or. en

Изменение 226
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Специфичната програма се оценява 
във връзка с резултатите и 
въздействието, измерени спрямо 
показатели за изпълнението, 

5. Специфичната програма се оценява 
във връзка с резултатите и 
въздействието, измерени спрямо 
показатели за изпълнението, 
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включващи, когато е уместно, 
публикации във влиятелни списания с 
взаимен научен контрол, обмен на 
изследователи, достъпност на 
изследователските инфраструктури, 
инвестиции, осигурени чрез дългов и 
рисков капитал, брой МСП, внедряващи 
нови за предприятието или пазара 
иновации, препратки към съответни 
научноизследователски дейности в 
политически документи, както и случаи 
на специфични въздействия върху 
политиките.

включващи, когато е уместно, 
публикации във влиятелни списания с 
взаимен научен контрол, създаване на 
патенти и ПИС, обмен на 
изследователи, достъпност на 
изследователските инфраструктури, 
инвестиции, осигурени чрез дългов и 
рисков капитал, създаване на нови и 
съпътстващи предприятия, брой 
МСП, внедряващи нови за 
предприятието или пазара иновации, 
препратки към съответни 
научноизследователски дейности в 
политически документи, както и случаи 
на специфични въздействия върху 
политиките.

Тези показатели за изпълнение във 
всички програми по линия на 
„Хоризонт 2020” се публикуват поне 
веднъж годишно и се намират 
постоянно на разположение на 
гражданите на ЕС чрез обществено 
достъпна интернет страница. 
Подробните сравнения на 
постиженията в 
научноизследователската и 
иновационната дейност на 
„Хоризонт 2020” и на постиженията 
на основните конкуренти на Съюза в 
световен мащаб ще се публикуват 
периодично.

Or. en

Изменение 227
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 4 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 6, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[„Хоризонт 2020“] финансовият пакет 

1. Финансовият пакет за изпълнение 
на специфичната програма следва да 
бъде в съответствие с член 6, параграф 1 
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за изпълнение на специфичната 
програма е в размер на 86198 милиона 
EUR.

от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[„Хоризонт 2020“].

Or. it

Изменение 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Член 4 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не повече от 6 % от сумите, 
посочени в член 6, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[„Хоризонт 2020“] за части I, II и III 
на специфичната програма, се 
отделят за административни 
разходи на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 229
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 4 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не повече от 6 % от сумите, посочени 
в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] за 
части I, II и III на специфичната 
програма, се отделят за 
административни разходи на 
Комисията.

3. Не повече от 3 % от сумите, посочени 
в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“] за 
части I, II и III на специфичната 
програма, се отделят за 
административни разходи на 
Комисията.

Or. it
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Обосновка

За намаляване на административните разходи и на разходите за управление, така че 
повече средства да могат да бъдат насочвани за постигането на конкретните цели 
на рамковата програма.

Изменение 230
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема общи или отделни 
работни програми за изпълнението на 
части I, ІІ и III на тази специфична 
програма, посочени в букви а), б) и в) на 
член 2, параграф 2, с изключение на 
изпълнението на дейности в рамките на 
конкретна цел „Укрепване на научната 
база на Европа в областта на граничните 
изследвания“. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 9, параграф 2.

2. Комисията приема общи или отделни 
работни програми за изпълнението на 
части I, ІІ и III на тази специфична 
програма, посочени в букви а), б) и в) на 
член 2, параграф 2, с изключение на 
изпълнението на дейности в рамките на 
конкретна цел „Укрепване на научната 
база на Европа в областта на граничните 
изследвания“. Тези актове за 
изпълнение се приемат в срок до 30 юни 
2013 г. в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Изпълнението на рамковата програма трябва да започне на 1 януари 2014 г. и поради 
това трябва да бъде предоставен определен срок от време за техническа подготовка, 
инсталиране на програмите и на други документи и формуляри.

Изменение 231
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 5 - параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Процедурата по разглеждане, 
посочена в член 9, параграф 2, се 
прилага за одобрението на 
финансирането на дейности, 
включващи използването на човешки 
ембриони и стволови клетки от 
човешки ембриони.

Or. en

Обосновка

В своята резолюция от 11 ноември 2011 г. Европейският парламент изрази своята 
резервираност относно премахването на едно правно изискване, което, в Седмата 
рамкова програма, беше предназначено за случаи на финансиране с особена етична 
значимост и спорен характер. Въпросното изискване е също така свързано с принципа 
на ЕС за зачитане на културното многообразие и етични нагласи в различните 
държави членки, което трябва да бъде отчитано при разпределението на 
съответното финансиране.

Изменение 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В работните програми се взема 
предвид състоянието на науката, 
технологиите и иновациите на 
национално и международно равнище и 
на равнище на Съюза, както и 
съответните тенденции в политиката, 
икономиката и обществото. В тях се 
съдържа информация за координацията 
с научноизследователските и 
иновационните дейности, провеждани 
от държавите членки, включително в 
областите, в които съществуват 
инициативи за съвместно планиране. 
При необходимост те се актуализират.

5. В работните програми се взема 
предвид състоянието на науката, 
технологиите и иновациите на 
национално и международно равнище и 
на равнище на Съюза, както и 
съответните тенденции в политиката, 
икономиката и обществото. В тях се 
съдържа информация за координацията 
с научноизследователските и 
иновационните дейности, провеждани 
от държавите членки (и техните 
региони), включително в областите, в 
които съществуват инициативи за 
съвместно планиране. При 
необходимост те се актуализират.
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Or. en

Изменение 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 5 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. При определянето на работните 
програми Комисията е задължена да 
се допитва до съответните 
заинтересовани участници от 
академичните среди, 
промишлеността, крайни 
потребители и организации на 
гражданското общество, ползващи се 
с безупречна репутация и разполагащи 
със съответните експертни знания, 
което да отразява многообразието на 
всички сектори и области на 
научните изследвания, за да може да 
бъде контролирана 
целесъобразността и 
достатъчността на настоящите и 
планираните дейности и за да 
съществува осведоменост относно 
пренебрегнати теми и дублирани 
усилия. Комисията се стреми да 
използва, когато това е възможно, 
съществуващите инструменти за 
тази цел при прилагането на 
програмата „Хоризонт 2020“, като 
например Европейските иновативни 
партньорства, Европейските 
технологични платформи и 
съвместните инициативи за 
програмиране.

Or. en

Обосновка

Изменението се основава на доклада Carvalho, изменение 18, като някои идеи са заети 
от изменение 25.
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Изменение 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Работните програми за изпълнението 
на части I, ІІ и III, посочени в букви а), 
б) и в) на член 2, параграф 2, определят 
целите, които се преследват, очакваните 
резултати, метода на изпълнение и 
техния общ размер, включително 
ориентировъчна информация за 
разходите във връзка с климата, когато е 
уместно. Те съдържат също описание на 
действията, които ще се финансират, 
указание на сумите, разпределени за 
всяка дейност, ориентировъчен график 
на изпълнение, както и многогодишен 
подход и стратегически насоки за 
следващите години от изпълнението. За 
безвъзмездни средства те включват
приоритетите, основните критерии за 
оценка и максималния размер на 
съфинансирането. В работните 
програми се дава възможност за 
прилагане на „възходящи“ подходи, 
насочени към постигането на целите по 
новаторски начини.

6. Работните програми за изпълнението
на части I, ІІ и III, посочени в букви а), 
б) и в) на член 2, параграф 2, определят 
целите, които се преследват, очакваните 
резултати, метода на изпълнение и 
техния общ размер, включително 
ориентировъчна информация за 
разходите във връзка с климата, когато е 
уместно. Те съдържат също описание на 
действията, които ще се финансират, 
указание на сумите, разпределени за 
всяка дейност, показателя за 
дейността съгласно скáлата „нива на 
технологична готовност“ (TRL),
ориентировъчен график на изпълнение, 
както и многогодишен подход и 
стратегически насоки за следващите 
години от изпълнението. За 
безвъзмездни средства те включват 
приоритетите, основните критерии за 
оценка и максималния размер на 
съфинансирането. В работните 
програми се дава възможност за 
прилагане на „възходящи“ подходи, 
насочени към постигането на целите по 
новаторски начини.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да включи показател съгласно скáлата „нива на технологична 
готовност“ (TRL), създадена от НАСА и широко използвана от правителствените 
отдели по света за политика в областта на научноизследователската и развойната 
дейност, за действия, за които тя приканва в своите работни програми.
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Изменение 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментите за връзка между 
научните изследвания и иновациите 
от една страна и структурните 
фондове от друга се въвеждат чрез 
програмите „Региони на знанието“ и 
„Интелигентна специализация“, 
като и двата инструмента следва да 
бъдат приложени в рамките на ЕНП, 
за да се създадат обективни 
показатели за равнищата на 
върховите постижения.

Or. en

Изменение 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работните програми включват също 
и балансиран брой малки 
(фокусирани), средни и големи 
(интегриращи) проекти. 
Дребномащабните проекти могат да 
бъдат ефективен начин за 
насърчаване на участието на МСП, но 
не следва да бъдат предназначени 
изключително за МСП.

Or. en

Изменение 237
Britta Thomsen
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в тези работни програми се 
включва раздел, който набелязва 
междусекторните действия, както е 
посочено в член 13 на Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“], 
обхващащи две или повече конкретни 
цели както за един и същи приоритет, 
така и за повече от един приоритети. 
Тези действия се осъществяват по 
интегриран начин.

Освен това в тези работни програми се 
включва раздел, който набелязва 
междусекторните действия, както е 
посочено в член 13 на Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“], 
обхващащи две или повече конкретни 
цели както за един и същи приоритет, 
така и за повече от един приоритети. 
Тези действия се осъществяват по 
интегриран начин. Равенството между 
половете е основно право на Съюза и 
то се прилага систематично.

Or. en

Изменение 238
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 5 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Работните програми за 
изпълнение на частта от „Хоризонт 
2020”, посочена в член 3, параграф 3, 
буква е) от конкретната програма, и 
всички покани за представяне на 
предложения, изготвени като 
резултат от тези програми, първо 
биват подлагани на предварителна 
оценка на въздействието във връзка с 
етични обществени аспекти, която 
взема изцяло предвид потенциалните 
въздействия върху обществото на 
съответната програма за НИРД.

Or. en
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Изменение 239
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава Европейски съвет 
за научни изследвания (ЕСНИ), който е 
средството за изпълнение на действията 
по част І „Високи постижения в 
научната област“, свързани със 
конкретната цел „Укрепване на 
научната база на Европа в областта на 
граничните изследвания“. ЕСНИ е 
правоприемник на Европейския 
научноизследователски съвет, създаден 
с Решение 2007/134/ЕО.

1. След като получи становище от 
Парламента и Съвета, Комисията 
създава Европейски съвет за научни 
изследвания (ЕСНИ), който е 
средството за изпълнение на действията 
по част І „Високи постижения в 
научната област“, свързани със
конкретната цел „Укрепване на 
научната база на Европа в областта на 
граничните изследвания“. ЕСНИ е 
правоприемник на Европейския 
научноизследователски съвет, създаден 
с Решение 2007/134/ЕО.

Or. fr

Изменение 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава Европейски съвет 
за научни изследвания (ЕСНИ), който е 
средството за изпълнение на действията 
по част І „Високи постижения в 
научната област“, свързани със 
конкретната цел „Укрепване на 
научната база на Европа в областта на 
граничните изследвания“. ЕСНИ е
правоприемник на Европейския 
научноизследователски съвет, създаден 
с Решение 2007/134/ЕО.

(Не засяга българската версия)
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Or. fr

Изменение 241
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на процедура, 
подготвена от специален комитет по 
подбора, за период от четири години, 
който може да бъде подновен 
еднократно. Процедурата по подбор и 
избраният кандидат се ползва с 
одобрението на научния съвет.

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на процедура, 
подготвена от специален комитет по 
подбора, за период от четири години, 
който може да бъде подновен 
еднократно. Процедурата по подбор и 
избраният кандидат се ползва с 
одобрението на научния съвет.
Комисията, след като получи 
становище от научния съвет, 
Парламента и Съвета, може да 
освободи от длъжност председателя 
на ЕСНИ, ако той не изпълнява 
своите задължения в интерес на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 242
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на процедура, 
подготвена от специален комитет по 
подбора, за период от четири години, 
който може да бъде подновен 
еднократно. Процедурата по подбор и 
избраният кандидат се ползва с 
одобрението на научния съвет.

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на процедура, 
подготвена от специален комитет по 
подбора, за период от четири години, 
който може да бъде подновен 
еднократно. Процедурата по подбор и 
избраният кандидат се ползват с 
одобрението на научния съвет. Преди 
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да бъде завършена процедурата, 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в който може да изрази становището 
си за избрания кандидат.

Or. it

Обосновка

Процедурата по назначаване на председател на ЕСНИ трябва да бъде по-прозрачна.

Изменение 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на процедура, 
подготвена от специален комитет по 
подбора, за период от четири години, 
който може да бъде подновен 
еднократно. Процедурата по подбор и 
избраният кандидат се ползва с 
одобрението на научния съвет.

Председателят се назначава от 
Комисията въз основа на прозрачна 
процедура, подготвена от специален 
независим комитет по подбора, за 
период от четири години, който може да 
бъде подновен еднократно. Процедурата 
по подбор и избраният кандидат се 
ползва с одобрението на научния съвет.

Or. en

Изменение 244
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят е същевременно 
председател на научния съвет и
осигурява неговото ръководство и 
връзка със специализираната 
изпълнителна структура, и го 

Председателят е същевременно 
председател на научния съвет,
осигурява неговото ръководство и 
връзка със специализираната 
изпълнителна структура, отчита се 
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представлява в света на науката. пред Комисията за неговите 
дейности и го представлява в света на 
науката.

Or. it

Изменение 245
Britta Thomsen

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейският съвет за научни 
изследвания следва да работи съгласно 
принципите за отлична наука, 
автономност, ефикасност, ефективност, 
прозрачност и отчетност. Той гарантира 
непрекъснатост на дейностите, 
провеждани от Европейския съвет за 
научни изследвания по силата на 
Решение 2006/972/EО.

4. Европейският съвет за научни 
изследвания следва да работи съгласно 
принципите за отлична наука, 
автономност, ефикасност, ефективност, 
прозрачност и отчетност. Той ще 
гарантира, че въпросът с 
неосъзнатото предубеждение по 
отношение на половете е уреден 
подобаващо в процедурите за оценка. 
Той гарантира непрекъснатост на 
дейностите, провеждани от Европейския 
съвет за научни изследвания по силата 
на Решение 2006/972/EО.

Or. en

Изменение 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научният съвет е съставен от учени, 
инженери и изследователи, ползващи се 
с добро име и подходящ опит, 
осигуряващи разнообразие на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности, 

1. Научният съвет е съставен от учени, 
инженери и изследователи, ползващи се 
с добро име и подходящ опит, 
осигуряващи разнообразие на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности, 
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независими от външни интереси. независими от външни интереси. В 
състава на научния съвет се цели 
установяването на баланс по 
отношение на половете.

Or. en

Изменение 247
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научният съвет е съставен от учени, 
инженери и изследователи, ползващи се 
с добро име и подходящ опит, 
осигуряващи разнообразие на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности, 
независими от външни интереси.

1. Научният съвет е съставен от 30
учени, инженери и изследователи, 
ползващи се с добро име и подходящ 
опит, осигуряващи разнообразие на 
националности и на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности, 
независими от външни интереси.

Or. en

Изменение 248
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научният съвет е съставен от учени, 
инженери и изследователи, ползващи се 
с добро име и подходящ опит, 
осигуряващи разнообразие на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности, 
независими от външни интереси.

1. Научният съвет е съставен от не 
повече от шестима членове, избрани 
измежду учени, инженери и 
изследователи, ползващи се с добро име 
и подходящ опит, осигуряващи 
разнообразие на 
научноизследователските области и 
действащи в качеството си на личности,
независими от външни интереси.
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Or. it

Изменение 249
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
научния съвет, включително след 
консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета.

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
научния съвет, включително след 
консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета. След получаване на  
становище от Парламента и Съвета 
членовете на научния съвет могат да 
бъдат освободени от длъжност, ако 
те не изпълняват своите задължения 
в интерес на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Предвиждането на процедура за освобождаване от длъжност на членовете на 
научния съвет ще се възприеме като добра управленска практика, която позволява на 
Парламента и на Съвета да изразяват становище.

Изменение 250
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
научния съвет, включително след 

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
комитета по подбора, посочен в 
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консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета.

член 6, параграф 3, включително след 
консултация с научната общност,
Европейския парламент и Съвета.

Or. it

Изменение 251
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
научния съвет, включително след 
консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета.

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията, като се 
гарантира балансирано 
представителство на половете, след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
научния съвет, включително след 
консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета.

Or. ro

Изменение 252
Britta Thomsen

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
научния съвет, включително след 
консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета.

Членовете на научния съвет се 
назначават от Комисията след 
независима и прозрачна процедура за 
тяхното определяне, съгласувана с 
научния съвет, включително след 
консултация с научната общност и 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета. Съставът на Европейския 
научноизследователски съвет се 
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изготвя в съответствие с целта от 
40% по отношение на недостатъчно 
представения пол.

Or. en

Изменение 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 1– буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) кодекс на поведение, отнасящ се inter 
alia до избягването на конфликти на 
интереси.

д) кодекс на поведение, отнасящ се inter 
alia до избягването на конфликти на 
интереси, и правила, уреждащи 
пазенето на професионална тайна и 
въпроси, свързани с комуникацията;

Or. fr

Изменение 254
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Член 8 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията гарантира, че 
специализираната изпълнителна 
структура следва стриктно, ефикасно и с 
необходимата гъвкавост единствено 
целите и изискванията на Европейския 
съвет за научни изследвания.

2. Комисията гарантира, че 
специализираната изпълнителна 
структура следва стриктно, ефикасно и с 
необходимата гъвкавост единствено 
целите и препоръките на Европейския 
съвет за научни изследвания.

Or. en

Изменение 255
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за решение
Член 10 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията за 
неопределен период от време от
момента на влизане в сила на 
настоящото решение.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията за 
период от седем години от момента на 
влизане в сила на настоящото решение.

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на пълномощия не по-
късно от девет месеца преди края на 
седемгодишния период. Делегирането 
на правомощия се подновява с 
мълчаливо съгласие за периоди с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не се противопоставят на 
това не по-късно от три месеца преди 
края на всеки период.

Or. ro

Изменение 256
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 10 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегираните правомощия могат да 
бъдат оттеглени по всяко време от 
Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на посоченото 
в това решение правомощие. Решението 
за оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

3. Делегираните правомощия могат да 
бъдат оттеглени по всяко време от 
Европейския парламент или от
Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на посоченото 
в това решение правомощие. Решението 
за оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.
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Or. ro

Изменение 257
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Член 10 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегираните правомощия могат да 
бъдат оттеглени по всяко време от 
Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на посоченото 
в това решение правомощие. Решението 
за оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

3. Делегираните правомощия могат да 
бъдат оттеглени по всяко време от 
Съвета и от Европейския парламент. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на посоченото в това 
решение правомощие. Решението за 
оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент трябва да има правото да контролира приемането, а не 
само да бъде уведомяван.

Изменение 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 10 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегираните правомощия могат да 
бъдат оттеглени по всяко време от 
Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на посоченото 
в това решение правомощие. Решението 
за оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 

3. Делегираните правомощия могат да 
бъдат оттеглени по всяко време от 
Съвета или от Парламента. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на посоченото в това 
решение правомощие. Решението за 
оттегляне влиза в сила в деня след 
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на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Изменение 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява за това 
Съвета.

4. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява за това 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 260
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява за това 
Съвета.

4. След като приеме делегиран акт, 
Комисията незабавно уведомява 
едновременно за това Европейския 
парламент и Съвета.

Or. ro

Изменение 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт влиза в сила само ако 
Съветът не е повдигнал възражение в 
срок от два месеца от уведомяването на 
Съвета за този акт, или ако преди 
изтичането на този срок Съветът е 
уведомил Комисията, че няма да 
повдига възражения. Този срок се 
удължава с един месец по искане на 
Съвета.

5. Делегиран акт влиза в сила само ако 
Съветът и Парламентът не са 
повдигнали възражение в срок от два 
месеца от уведомяването на Съвета за 
този акт, или ако преди изтичането на 
този срок Съветът и Парламентът са 
уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с един месец по искане на 
Съвета.

Or. en

Изменение 262
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт влиза в сила само ако 
Съветът не е повдигнал възражение в 
срок от два месеца от уведомяването на 
Съвета за този акт, или ако преди 
изтичането на този срок Съветът е 
уведомил Комисията, че няма да 
повдига възражения. Този срок се 
удължава с един месец по искане на 
Съвета.

5. Делегиран акт влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът 
не са повдигнали възражение в срок от 
два месеца от уведомяването на Съвета 
за този акт, или ако преди изтичането на 
този срок Европейският парламент 
или Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да повдигат възражения. Този 
срок се удължава с един месец по 
искане на Европейския парламент или
на Съвета.

Or. ro

Изменение 263
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 10 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският парламент бива 
уведомяван за приемането на 
делегирани актове от Комисията, за 
всяко формулирано възражение срещу 
тях или за оттеглянето на 
делегирането на правомощия от 
страна на Съвета.

заличава се

Or. ro

Изменение 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският парламент бива 
уведомяван за приемането на 
делегирани актове от Комисията, за 
всяко формулирано възражение срещу 
тях или за оттеглянето на делегирането 
на правомощия от страна на Съвета.

6. Европейският парламент бива 
уведомяван за за всяко формулирано 
от Съвета възражение срещу 
делегираните актове, приети от 
Комисията, или за оттеглянето на 
делегирането на правомощия от страна 
на Съвета.

Or. en

Изменение 265
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 11 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Решение № 2007/134/ЕО се отменя.

Or. it
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Обосновка

За постигане на последователност с член 6, параграф 1.

Изменение 266
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовите средства за 
специфичната програма могат също така 
да покриват разходи за техническо и 
административно съдействие, 
необходимо за осигуряване на прехода 
между тези програми и мерките, 
обхванати от Решения № 2006/971/ЕО, 
№ 2006/972/ЕО, № 2006/973/ЕО, 
№ 2006/974/ЕО и № 2006/975/ЕО.

3. Финансовите средства за 
специфичната програма могат също така 
да покриват разходи за техническо и 
административно съдействие, 
необходимо за осигуряване на прехода 
между тези програми и мерките, 
обхванати от Решения № 2006/971/ЕО, 
№ 2006/972/ЕО, № 2006/973/ЕО, 
№ 2006/974/ЕО и № 2006/975/ЕО, но не 
повече от 10% от съвкупните 
финансови средства, предоставени за 
техническа и административна 
помощ.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат заделени достатъчни средства за разработването и 
осъществяването на новата програма.

Изменение 267
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адресати на настоящото решение са 
държавите членки.

Адресати на настоящото решение са 
държавите членки и Парламентът.
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Or. fr

Изменение 268
Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични, 
социални, културни и 
институционални иновации. 
Иновациите в услугите ще се 
насърчават също чрез инвестиране в 
квалификации по няколко дисциплини, 
създаване на способности, знания и 
ценности, основаващи се на решения 
за услуги и нематериално 
съдържание. Само един цялостен 
подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността. Научните центрове, 
музеите и сдруженията за 
образование и обществена 
ангажираност в полза на науката 
чрез културни дейности могат да 
допринасят за постигането на тези 
приоритети, по-специално по 
отношение на обществените 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 269
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични, 
социални, съобразени с половете, 
културни и институционални
иновации. Иновациите в услугите ще 
се насърчават също чрез инвестиране 
в квалификации по няколко 
дисциплини, създаване на 
способности, знания и ценности, 
основаващи се на решения за услуги и 
нематериално съдържание. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

Or. en

Изменение 270
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и 
социални иновации и максималното 
разпространение, достъпност и 
използване на произведеното знание. 
Само един цялостен подход към 
иновациите може едновременно да 
доведе до справяне с обществените 
предизвикателства и до възникване на 
нови конкурентни предприятия и 
клонове на промишлеността.

Or. fr

Изменение 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, подкрепа на подходи в 

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, иновации в услугите,
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областта на търсенето, като обществени 
поръчки за новаторски решения, 
намиращи се във фаза на предварителна 
стандартизация или в предпазарна фаза, 
както и други ориентирани към 
потребителите мерки с цел да се ускори 
внедряването и разпространението на 
новаторски продукти и услуги на 
пазара. Освен това ще има достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

подкрепа на подходи в областта на 
търсенето, като обществени поръчки за 
новаторски решения, намиращи се във 
фаза на предварителна стандартизация 
или в предпазарна фаза, както и други 
ориентирани към потребителите мерки с 
цел да се ускори внедряването и 
разпространението на новаторски 
продукти и услуги на пазара. Освен това 
ще има достатъчно пространство за 
използването на възходящи подходи и 
отворени, леки и бързи схеми за всяко 
от предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

В рамките на обществените 
предизвикателства следва да се спазва 
основан на предизвикателствата 
подход, в който основната наука, 
приложните изследвания, 
прехвърлянето на знания и иновации 
са еднакво важни и взаимно свързани 
компоненти. Освен това, следва да се 
постигне подходящо равновесие 
между по-малките и по-големите 
проекти в рамките на обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлени технологии, като се 
отчитат специфичната структура 
на сектора, вида на дейността, 
технологиите и научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 272
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, подкрепа на подходи в 
областта на търсенето, като обществени 
поръчки за новаторски решения, 
намиращи се във фаза на предварителна 
стандартизация или в предпазарна фаза, 
както и други ориентирани към 
потребителите мерки с цел да се ускори 
внедряването и разпространението на 
новаторски продукти и услуги на 
пазара. Освен това ще има достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални и 
съобразени с половете иновации, 
иновации в услугите, подкрепа на 
подходи в областта на търсенето, като 
обществени поръчки за новаторски 
решения, намиращи се във фаза на 
предварителна стандартизация или в 
предпазарна фаза, както и други 
ориентирани към потребителите мерки с 
цел да се ускори внедряването и 
разпространението на новаторски 
продукти и услуги на пазара. Освен това 
ще има достатъчно пространство за 
използването на възходящи подходи и 
отворени, леки и бързи схеми за всяко 
от предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

Or. en

Изменение 273
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо,
действия в подкрепа на социални 
иновации, подкрепа на подходи в 
областта на търсенето, като обществени 
поръчки за новаторски решения, 
намиращи се във фаза на предварителна 
стандартизация или в предпазарна фаза, 
както и други ориентирани към 
потребителите мерки с цел да се ускори 
внедряването и разпространението на 
новаторски продукти и услуги на 
пазара. Освен това ще има достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също действия в подкрепа на
социални иновации, подкрепа на 
подходи в областта на търсенето, като 
обществени поръчки за новаторски 
решения, намиращи се във фаза на 
предварителна стандартизация или в 
предпазарна фаза, както и други 
ориентирани към потребителите мерки с 
цел да се ускори внедряването и 
разпространението на новаторски 
продукти и услуги на пазара. Освен това 
ще има достатъчно пространство за 
използването на възходящи подходи и 
отворени, леки и бързи схеми за всяко 
от предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

Or. en

Изменение 274
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално при обществените По-специално при обществените 
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предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, подкрепа на подходи в 
областта на търсенето, като обществени 
поръчки за новаторски решения, 
намиращи се във фаза на предварителна 
стандартизация или в предпазарна фаза, 
както и други ориентирани към 
потребителите мерки с цел да се ускори 
внедряването и разпространението на 
новаторски продукти и услуги на 
пазара. Освен това ще има достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, иновации в услугите,
подкрепа на подходи в областта на 
търсенето, като обществени поръчки за 
новаторски решения, намиращи се във 
фаза на предварителна стандартизация 
или в предпазарна фаза, както и други 
ориентирани към потребителите мерки с 
цел да се ускори внедряването и 
разпространението на новаторски 
продукти и услуги на пазара. Освен това 
ще има достатъчно пространство за 
използването на възходящи подходи и 
отворени, леки и бързи схеми за всяко 
от предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

Or. en

Изменение 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на обществените 
предизвикателства и в рамките на 
приоритета „Водещи позиции в 
промишлеността“ следва да се спазва 
основан на предизвикателствата 
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подход, в който фундаменталната 
наука, приложните изследвания, 
прехвърлянето на знания и иновации 
са еднакво важни и взаимно свързани 
компоненти. За да гарантира 
подходящ баланс между основаващи 
се на консенсус и по-нестандартни 
изследвания, разработки и иновации, 
най-малко 35 % от бюджета за 
обществени предизвикателства и 
водещи позиции в промишлеността 
следва да следва „възходяща“ логика за 
установяване на отворени покани без 
предварително определени теми за 
решаване. Освен това следва да се 
постигне подходящо равновесие 
между по-малките и по-големите 
проекти в рамките на обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлени технологии, като се 
отчитат специфичната структура 
на сектора, вида на дейността, 
технологиите и научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 276
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. За 
да се подобри управленската 
структура, е необходимо да се 
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като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

демонстрира до каква степен 
заинтересованите страни и 
представителите на гражданското 
общество са ангажирани във 
„възходящи“ процеси, работни 
програми и взимане на решения. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата, равенството 
между половете или морските науки и 
технологии. „Хоризонт 2020“ ще бъде 
насочена към дейности, в които 
намесата на равнище ЕС носи 
добавена стойност над 
интервенцията на национално или 
регионално равнище, чрез създаване на 
икономии от мащаба и критична 
маса, като се намалява 
фрагментирането и се гарантира 
разпространяване на резултатите из 
целия Съюз. Тези дейности са главно 
транснационални, предконкурентни, 
колективни проекти, които 
обхващат по-голямата част от 
общия комбиниран бюджет на 
приоритета „Социални 
предизвикателства“ и конкретната 
цел за „Водещи позиции при базовите 
и промишлените технологии“.

Or. en

Изменение 277
Lambert van Nistelrooij
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. За 
да се подобри управленската 
структура, е необходимо да се 
демонстрира до каква степен 
местните и другите заинтересовани 
участници и представителите на 
гражданското общество са 
ангажирани във „възходящи“ процеси, 
работни програми и взимане на 
решения. Това ще се основава на 
солидни доказателства, анализ и 
прогнозиране, като напредъкът ще се 
измерва спрямо стабилен набор от 
показатели за постигнатите резултати. 
Този междусекторен подход към 
планирането и управлението ще позволи 
ефективна координация между всички 
конкретни цели по „Хоризонт 2020“ и 
ще даде възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии. „Хоризонт 2020“ 
ще бъде насочена към дейности, в 
които намесата на равнище ЕС носи 
добавена стойност над 
интервенцията на национално или 
регионално равнище, чрез създаване на 
икономии от мащаба и критична 
маса, като се намалява 
фрагментирането и се гарантира 
разпространяване на резултатите из 
целия Съюз. Необходимо е ефективно 
използване на регионалните 
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иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3). 
Тези дейности са главно 
транснационални, предконкурентни, 
колективни проекти, които 
обхващат по-голямата част от 
общия комбиниран бюджет на 
приоритета „Социални 
предизвикателства“ и конкретната 
цел за „Водещи позиции при базовите 
и промишлените технологии“.

Or. en(Позоваване на изменение 25, PE489.688v01-00)

Обосновка

Стратегиите за интелигентно специализиране играят важна роля за осъществяване 
на ЕНП, тъй като те улесняват процеса на сближаване на заинтересованите 
участници чрез подхода на тройната спирала или подобни подходи. По този начин те 
играят ключова роля за постигането на целите на „Европа 2020” и на целите на 
Съюза в областта на иновациите.

Изменение 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. За 
да се подобри управленската 
структура, е необходимо да се 
демонстрира до каква степен 
заинтересованите страни и 
представителите на гражданското 
общество са ангажирани във 
„възходящи“ процеси и работни 
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координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

програми. Това ще се основава на 
солидни доказателства, анализ и 
прогнозиране, като напредъкът ще се 
измерва спрямо стабилен набор от 
показатели за постигнатите резултати. 
Този междусекторен подход към 
планирането и управлението ще позволи 
ефективна координация между всички 
конкретни цели по „Хоризонт 2020“ и 
ще даде възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии. „Хоризонт 2020“ 
ще бъде насочена към дейности, в 
които намесата на равнище ЕС носи 
добавена стойност над 
интервенцията на национално или 
регионално равнище, чрез създаване на 
икономии от мащаба и критична 
маса, като се намалява 
фрагментирането и се гарантира 
разпространяване на резултатите из 
целия Съюз. Тези дейности са главно 
транснационални, предконкурентни, 
колективни проекти, които 
обхващат по-голямата част от 
общия комбиниран бюджет на 
приоритета „Социални 
предизвикателства“ и конкретната 
цел за „Водещи позиции при базовите 
и промишлените технологии“.

Or. en

Изменение 279
Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
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„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии. Следва да се 
обръща внимание на връзката между 
образованието, научните изследвания 
и обществото, за да бъде поощрявано 
научното и техническото 
образование и да бъде насърчавано 
постигането на отлични резултати. 
Подрастващото поколение следва да 
бъде привличано чрез младежки 
мозъчни тръстове, дебати, 
популяризиране на професиите в 
областта на науката и 
технологията, съревнования за 
насърчаване на творчеството и 
иновациите в педагогиката.

Or. en

Изменение 280
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на прозрачни и основани на участието
режими на управление, които са тясно 
съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

Or. en

Изменение 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
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изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

Интердисциплинарното и 
трансдисциплинарното естество на 
обществените предизвикателства 
изисква от Комисията да се допитва 
до съответните заинтересовани 
участници от академичните среди, 
промишлеността, крайни 
потребители и организации на 
гражданското общество, ползващи се 
с безупречна репутация и разполагащи 
със съответните експертни знания, 
което да отразява многообразието на 
всички сектори и области на 
научните изследвания, за да може да 
бъде контролирана 
целесъобразността и 
достатъчността на настоящите и 
планираните дейности и за да 
съществува осведоменост относно 
пренебрегнати теми и дублирани 
усилия. Комисията следва да се 
стреми да използва, когато това е 
възможно, съществуващите 
инструменти за тази цел при 
прилагането на програмата 
„Хоризонт 2020“, като например 
Европейските иновативни 
партньорства, Европейските 
технологични платформи и 
съвместните инициативи за 
програмиране.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Carvalho, изменение 25.
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Изменение 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото. В 
областта на енергетиката следва да 
се използва изцяло ръководната група 
на Стратегическия план за енергийни 
технологии за съгласуване на 
използването на Регламента за 
общовалидните разпоредби с 
използването на приходите от 
третия етап на схемата за търговия 
с емисии на ЕС, „Резерв за нови 
участници на пазара“ (NER300), 
проектите, финансирани от 
„Хоризонт 2020“, проектите, 
финансирани по линия на 
„Хоризонт 2020“, и средствата, 
предоставяни от държавите, с цел 
тяхното използване за финансиране 
на мащабни демонстрационни 
проекти.

Or. en

Обосновка

Съществуват редица потенциално големи източници за финансиране на енергийни 
проекти, но не са разработени работни процедури за тяхното координиране или дори 
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за сближаване на хората, които биха могли да ги съгласуват. Целесъобразно е тази 
задача да бъде поета от ръководната група на Стратегическия план за енергийни 
технологии, тъй като тя познава националната и европейската политика в областта 
на енергийните технологии.

Изменение 283
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото. Също 
така съставът на експертните групи 
се изготвя в съответствие с целта 
от 40% по отношение на 
недостатъчно представения пол.

Or. en

Изменение 284
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите ще се Определянето на приоритетите ще се 
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основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат групи от 
независими експерти, създадени 
специално с цел изработване на 
препоръки за изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ или всяка от нейните 
конкретни цели. Тези експертни групи 
притежават подходящо равнище на 
експертен опит и знания в обхванатите 
области и обединяват членове с 
разнообразен професионален контекст, 
включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.
Комисията гарантира балансирано 
участие от страна на съответните 
научни дисциплини и заинтересовани 
участници.

Or. de

Изменение 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото, и също 
така следва да подлежат на 
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балансирано представителство от 
географска гледна точка и 
балансирано представителство на 
жените и мъжете.

Or. en

Изменение 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото, и се 
характеризират с балансирано 
участие на всички държави членки.

Or. en

Изменение 287
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъде повишена видимостта на 
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програма „Хоризонт 2020” и 
интердисциплинарното и 
трансдисциплинарното естество на 
водещите позиции при базовите и 
промишлените технологии и на 
обществените предизвикателства, е 
необходимо създаването на 
ангажирани стратегически 
консултативни съвети. Съветите ще 
се състоят от съответните 
заинтересовани лица, представители 
на академичните среди, 
промишлеността, крайните 
потребители и гражданското 
общество, с най-висока репутация и 
съответни познания, което 
гарантира разнообразие от всички 
заинтересовани сектори и 
изследователски области чрез 
открит и прозрачен процес на подбор. 
Съветите ще предоставят данни и 
консултации на Комисията относно 
общата стратегия в средносрочен и 
дългосрочен план за съответните 
базови и промишлени технологии и за 
обществените предизвикателства, 
установяването на работните й 
програми и областите и критериите 
за поканите за предложения, като се 
използват данните, предоставени от 
съответните структури като 
европейските технологични 
платформи, европейските научни 
организации, съвместните програмни 
инициативи и европейските 
партньорства за иновации.

Or. en(Позоваване на изменение 25, PE489.688v01-00)

Обосновка

Стратегическите консултативни съвети биха могли да допринесат за повишаване на 
видимостта на „Хоризонт 2020”, а координирането на различните вече използвани 
инструменти би гарантирало балансирано членско представителство на високо 
равнище на различните основни общности на заинтересованите участници (научни 
среди, промишленост, политици, гражданско общество, крайни потребители и т.н.).
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Изменение 288
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритети може също 
да се извърши с оглед на програмите за 
стратегически изследвания на 
европейските технологични платформи 
или приноса на европейските 
партньорства за иновации. Когато е 
уместно, партньорствата в рамките на 
публичния сектор и публично-частните 
партньорства, ползващи подкрепата на 
„Хоризонт 2020“, ще имат принос и към 
процеса на определяне на приоритетите 
и към изпълнението, в съответствие с 
разпоредбите, установени в решението 
за „Хоризонт 2020“. Редовното 
взаимодействие с крайните 
потребители, гражданите и 
организациите на гражданското 
общество чрез подходящи методи, като 
конференции за постигане на консенсус, 
оценки на технологии с участието на 
обществеността или пряко включване в 
процеса на научните изследвания и 
иновациите, също ще бъде важен 
елемент в процеса на определяне на 
приоритетите.

Определянето на приоритети може също 
да се извърши с оглед на програмите за 
стратегически изследвания на 
европейските технологични платформи 
или приноса на европейските 
партньорства за иновации, при условие 
че те са били изготвени с помощта на 
консултации с широк спектър от 
експерти и заинтересовани 
участници. Когато е уместно, 
партньорствата в рамките на публичния 
сектор и публично-частните 
партньорства, ползващи подкрепата на 
„Хоризонт 2020“, ще имат принос и към 
процеса на определяне на приоритетите 
и към изпълнението, в съответствие с 
разпоредбите, установени в решението 
за „Хоризонт 2020“. Редовното 
взаимодействие с крайните 
потребители, гражданите и 
организациите на гражданското 
общество чрез подходящи методи, като 
конференции за постигане на консенсус, 
оценки на технологии с участието на 
обществеността или пряко включване в 
процеса на научните изследвания и 
иновациите, също ще бъде важен 
елемент в процеса на определяне на 
приоритетите.

Or. en

Изменение 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритети може също 
да се извърши с оглед на програмите за 
стратегически изследвания на 
европейските технологични платформи 
или приноса на европейските 
партньорства за иновации. Когато е 
уместно, партньорствата в рамките на 
публичния сектор и публично-частните 
партньорства, ползващи подкрепата на 
„Хоризонт 2020“, ще имат принос и към 
процеса на определяне на приоритетите 
и към изпълнението, в съответствие с 
разпоредбите, установени в решението 
за „Хоризонт 2020“. Редовното 
взаимодействие с крайните 
потребители, гражданите и 
организациите на гражданското 
общество чрез подходящи методи, като 
конференции за постигане на консенсус, 
оценки на технологии с участието на 
обществеността или пряко включване в 
процеса на научните изследвания и 
иновациите, също ще бъде важен 
елемент в процеса на определяне на 
приоритетите.

Определянето на приоритети може също 
да се извърши с оглед на програмите за 
стратегически изследвания на 
европейските технологични платформи 
или приноса на европейските 
партньорства за иновации. Когато е 
уместно, партньорствата в рамките на 
публичния сектор и публично-частните 
партньорства, ползващи подкрепата на 
„Хоризонт 2020“, ще имат принос и към 
процеса на определяне на приоритетите 
и към изпълнението, в съответствие с 
разпоредбите, установени в решението 
за „Хоризонт 2020“. Редовното 
взаимодействие с крайните 
потребители, гражданите и 
организациите на гражданското 
общество, както и с националните и 
регионалните органи, чрез подходящи 
методи, като конференции за постигане 
на консенсус, оценки на технологии с 
участието на обществеността или пряко 
включване в процеса на научните 
изследвания и иновациите, също ще 
бъде важен елемент в процеса на 
определяне на приоритетите.

Or. en

Изменение 290
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието на организациите на 
гражданското общество и на 
гражданите в определянето, 
изпълнението и оценката на 
научноизследователските програми 
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ще бъде от решаващо значение за 
справянето с обществените 
предизвикателства и ще бъде 
подкрепяно на всички етапи на 
„Хоризонт 2020”, включително при 
изготвянето на годишните работни 
програми. За всяко обществено 
предизвикателство ще бъде 
разработена конкретна платформа за 
диалог между гражданското 
общество, гражданите и научните 
работници с цел обсъждане на 
приоритетите на 
научноизследователската дейност в 
конкретните секторни области.

Or. en

Изменение 291
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.1 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тъй като „Хоризонт 2020“ е програма с 
продължителност от седем години, 
икономическият, общественият и 
политическият контекст, в който тя ще 
действа, може да се промени значително 
през нейния жизнен цикъл. 
„Хоризонт 2020“ трябва да е в 
състояние да се приспособява към тези 
промени. Поради това ще бъде 
възможно по всяка една от конкретните 
цели да бъде включена подкрепа за 
дейности, непопадащи в описанията, 
дадени по-долу, когато това е оправдано 
с оглед на съществени тенденции в 
развитието, потребности на политиката 
или непредвидени събития.

Тъй като „Хоризонт 2020“ е програма с 
продължителност от седем години, 
икономическият, общественият и 
политическият контекст, в който тя ще 
действа, може да се промени значително 
през нейния жизнен цикъл. 
„Хоризонт 2020“ трябва да е в 
състояние да се приспособява към тези 
промени. „Хоризонт 2020“ трябва 
също така да може да се 
приспособява към всеки неуспех, 
свързан с разширяването на 
участието на всички държави членки 
и техните региони. Поради това ще 
бъде възможно по всяка една от 
конкретните цели да бъде включена 
подкрепа за дейности, непопадащи в 
описанията, дадени по-долу, когато това 
е оправдано с оглед на съществени 
тенденции в развитието, потребности на 
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политиката или непредвидени събития.

Or. en

Изменение 292
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всяка една от общите цели на 
„Хоризонт 2020“. Това ще включва 
широк кръг възможности за подкрепа на 
такива научни изследвания в рамките на 
конкретните цели на Европейския съвет 
за научни изследвания, дейностите по 
програмата „Мария Кюри“ или 
изследователските инфраструктури.

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всяка една от общите цели на 
„Хоризонт 2020“. Те са изцяло 
интегрирани в работните програми 
чрез своето представителство в 
програмните комитети и 
експертните групи, отговарящи за 
оценката на проектите и програмите 
по всички теми, и чрез разработване 
на покани, насочени към 
обществените науки. Това ще включва 
широк кръг възможности за подкрепа на 
такива научни изследвания в рамките на 
конкретните цели на Европейския съвет 
за научни изследвания, дейностите по 
програмата „Мария Кюри“ или 
изследователските инфраструктури и за 
интегрирането им в поканите в 
рамките на специфичните дейности 
по стълб „Обществени 
предизвикателство”.

Or. en

Изменение 293
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всяка една от общите цели на 
„Хоризонт 2020“. Това ще включва 
широк кръг възможности за подкрепа на 
такива научни изследвания в рамките на 
конкретните цели на Европейския съвет 
за научни изследвания, дейностите по 
програмата „Мария Кюри“ или 
изследователските инфраструктури.

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани, по 
подобие на хоризонтална ос, във всяка 
една от общите цели на 
„Хоризонт 2020“. Това ще включва 
широк кръг възможности и 
финансиране за подкрепа на такива 
научни изследвания в рамките на 
конкретните цели на Европейския съвет 
за научни изследвания, дейностите по 
програмата „Мария Кюри“ или 
изследователските инфраструктури.

Or. en

Изменение 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всяка една от общите цели на 
„Хоризонт 2020“. Това ще включва 
широк кръг възможности за подкрепа на
такива научни изследвания в рамките на 
конкретните цели на Европейския съвет 
за научни изследвания, дейностите по 
програмата „Мария Кюри“ или
изследователските инфраструктури.

Научните изследвания в областта на 
обществените и хуманитарните науки 
ще бъдат напълно интегрирани във 
всяка една от общите цели на 
„Хоризонт 2020“. Това ще включва 
широк кръг възможности за подкрепа на 
такива научни изследвания в рамките на 
конкретните цели на Европейския съвет 
за научни изследвания, дейностите по 
програмата „Мария Кюри“ и
изследователските инфраструктури.

Or. en

Изменение 295
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична, устойчива и справедлива
икономика. Покана за предложения за 
отворени за участие 
научноизследователски проекти се 
отправя в рамките на всяко 
предизвикателство, за да се даде 
възможност на университетите, 
научноизследователските 
организации, организациите на 
гражданското общество 
(включително НПО), публичните 
органи и предприятията (по-
специално МСП), в съвместно 
сътрудничество с общи цели и 
капацитет, да осъществяват 
дейности за взаимно обучение, както 
и научни изследвания с цел постигане 
на резултати, които съответстват 
на потребностите на различните 
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видове партньори.

Or. en

Изменение 296
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските, планинските, островните и 
отдалечените райони, проучване и 
опазване на културното наследство и 
богатство на Европа, насърчаване на
информирания избор на потребителите, 
създаване на приобщаваща цифрова 
екосистема, основана на знания и 
информация, стабилен процес за 
вземане на решения в областта на 
енергийната политика и за осигуряване 
на ориентирана към потребителите 
европейска електропреносна мрежа, 
подкрепа за основана на фактите 
транспортна политика, подкрепа за 
намаляване последствията от 
изменението на климата и за 
стратегиите за адаптиране, инициативи 
и мерки за ресурсна ефективност, 
насочени към постигане на екологична и 
устойчива икономика.

Or. en
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Изменение 297
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.
Социалните и хуманитарните науки 
ще осигурят експертния опит за 
системно справяне със свързаното с 
пола измерение във всички 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 298
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива, а също така и 
справедлива икономика.

Or. en

Изменение 299
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 

Обществените и хуманитарните науки 
са интегрирани като съществен елемент 
от действията, необходими за справяне с 
всяко едно от предизвикателствата пред 
обществото, с цел да се засили техният 
ефект. Това включва: разбиране на 
обуславящите здравето фактори и 
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оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна мрежа, подкрепа за 
основана на фактите транспортна 
политика, подкрепа за намаляване 
последствията от изменението на 
климата и за стратегиите за адаптиране, 
инициативи и мерки за ресурсна 
ефективност, насочени към постигане на 
екологична и устойчива икономика.

оптимизиране на ефективността на 
системите на здравеопазването, 
подкрепа за политиките, подпомагащи 
селските райони и насърчаващи 
информирания избор на потребителите, 
стабилен процес за вземане на решения 
в областта на енергийната политика и за 
осигуряване на ориентирана към 
потребителите европейска 
електропреносна и газопреносна мрежа, 
подкрепа за основана на фактите 
транспортна политика, подкрепа за 
намаляване последствията от 
изменението на климата и за 
стратегиите за адаптиране, инициативи 
и мерки за ресурсна ефективност, 
насочени към постигане на екологична и 
устойчива икономика.

Or. en

Изменение 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена.

Освен това конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена. „Хоризонт 2020“ следва да 
включва социалните и 
хуманитарните науки като 
независимо предизвикателство с най-
малкото смислен бюджет, както в 
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предходната рамкова програма.

Or. en

Изменение 301
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена.

Освен това конкретната цел „Равни,
приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена. Мерки, насочени към постигане 
на екологична и устойчива икономика, 
също както и мерки, насочени към 
общество, което отчита въпросите, 
свързани с пола и подкрепя 
равенството между половете.

Or. en

Изменение 302
Ioannis A. Tsoukalas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 

Освен това конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
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изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена.

изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, политическото 
приобщаване и демократичното 
участие, ролята на средствата за 
масово осведомяване и формирането 
на публичната сфера, социалните 
иновации, иновациите в публичния 
сектор или позицията на Европа на 
световната сцена.

Or. en

Изменение 303
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното 
преобразуване на европейските 
общества, социалните иновации, 
иновациите в публичния сектор или 
позицията на Европа на световната 
сцена.

Освен това конкретната цел 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“ ще подкрепи научните 
изследвания в областта на обществените 
и хуманитарните науки по въпроси от 
хоризонтален характер, като например 
осъществяването на интелигентен и 
устойчив растеж, социалното и 
културното преобразуване на 
европейските общества, социалните 
иновации, иновациите в публичния 
сектор или позицията на Европа на 
световната сцена.

Or. it

Изменение 304
Christian Ehler, Kent Johansson
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3. Малки и средни предприятия 
(МСП)

1.3. Промишленост и малки и средни 
предприятия (МСП)

Or. en

Изменение 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С потенциала си да направи Европа 
истински конкурентна „Хоризонт 
2020“ ще насърчи по-широко участие 
на частни дружества във всички 
части на програмата, особено в 
част II („Водещи позиции в 
промишлеността“) и част III 
(„Обществени предизвикателства“). 
Ще се укрепи сътрудничеството 
между академичните среди и 
промишлеността, движеща сила за 
иновациите, за да се отключи 
пълното динамично взаимодействие 
между фундаменталните научни 
изследвания, приложните научни 
изследвания и развитието и 
демонстрационните дейности.

Or. en

Изменение 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1,3 – параграф -1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 а (нов) от 
„Хоризонт 2020“ „Ускорени 
иновации“ в рамките на конкретната 
цел „Водещи позиции в базовите и 
промишлените технологии“ и 
част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“ ще осигури 
възможност за ускорено изпълнение 
на проекти, насочени към въвеждане 
на новаторските идеи на пазара. 
Отворени за всички видове участници, 
„Ускорени иновации“ се очаква да 
привлекат голям брой участници от 
промишлеността, за които времето е 
решаващ фактор при превръщането 
на една новаторска идея в бизнес 
успех.

Or. en

Изменение 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ ще насърчи и 
подпомогне участието на МСП по един 
интегриран начин по отношение на 
всички конкретни цели.

„Хоризонт 2020“ ще насърчи и 
подпомогне участието на МСП по един 
интегриран начин по отношение на 
всички конкретни цели, и по-специално 
в близките до пазара етапи на 
проектите.

Or. en

Изменение 308
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ ще насърчи и 
подпомогне участието на МСП по един 
интегриран начин по отношение на 
всички конкретни цели.

„Хоризонт 2020“ ще насърчи и 
подпомогне участието на 
микропредприятията и МСП по един 
интегриран начин по отношение на 
всички конкретни цели.

Or. ro

Изменение 309
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП.

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. 
Специализираният инструмент за 
МСП ще бъде насочен към високо 
иновативни МСП, показващи силна 
амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират, независимо 
дали са високотехнологични и 
ориентирани към научните 
изследвания дружества или 
дружества, които не осъществяват 
научни изследвания. Очаква се този
интегриран подход да доведе до 
използването на най-малко 15 % от 
общия бюджет по конкретната цел 
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“ и 
обществените предизвикателства за 
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МСП в допълнение към участието на 
МСП в други непредназначени 
специално за МСП проекти.

Or. en

Изменение 310
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП.

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ се осигурява 
специална подкрепа за МСП за всички 
форми на иновации в МСП чрез пакет 
от програми и инструменти, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“. По-конкретно се 
прилага специализиран инструмент за 
МСП в рамките на конкретната цел 
„Водещи позиции в базовите и 
промишлените технологии“ и на част ІІІ 
„Обществени предизвикателства“, като 
той ще разполага с бюджет от най-
малко 10 % от общия бюджет на 
„Хоризонт 2020“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на най-малко 20 % от 
техния общ бюджет за МСП.

Or. en

Изменение 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от 
техния общ бюджет за МСП.

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Най-малко 20 % 
от общия бюджет за конкретната цел 
„Водещи позиции в базовите и 
промишлените технологии“ и 
приоритета „Обществени 
предизвикателства“ се използва в 
рамките на инструмента за МСП.

Or. en

Изменение 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП.

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Специалният 
инструмент за МСП, насочен към 
всички видове МСП с потенциал за 
иновации, се прилага последователно 
и под управлението на една-
единствена управленска структура. 
Очаква се този интегриран подход да 
доведе до използването на около 15 % 
от техния общ бюджет за МСП.
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Or. en

Изменение 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП.

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП и/или за малки 
или средни проекти.

Or. en

Изменение 314
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Този интегриран 
подход ще доведе до използването на 
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използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП.

около 30 % от техния общ бюджет за 
МСП.

Or. it

Обосновка

С цел да се осигури изпълнението на целта „Водещи позиции в базовите и 
промишлените технологии“, от стратегическо значение е МСП да бъдат поощрени 
да участват в рамковата програма много повече, отколкото Комисията предлага.

Изменение 315
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание следва да бъде 
обърнато също на осигуряването на 
адекватно участие и 
представителство на МСП в 
управленските структури на 
европейските научноизследователски 
области и по-специално в публично-
частните партньорства.

Or. en

Изменение 316
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; комбинации от кредити и 
гаранции, както и гаранции или 

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; комбинации от кредити и 
гаранции, както и гаранции или 
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насрещни гаранции за национални и 
регионални схеми за финансиране на 
дълг. Той ще включва сметка за МСП, 
предвидена за предприятия, чийто 
основен предмет на дейност са научните 
изследвания и иновациите, като заемите 
ще допълват финансирането за МСП от 
механизма за гарантиране на заеми по 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятия и МСП.

насрещни гаранции за национални и 
регионални схеми за финансиране на 
дълг. Той ще включва сметка за МСП, 
предвидена за предприятия, чийто 
основен предмет на дейност са научните 
изследвания и иновациите, като заемите 
ще допълват финансирането за МСП от 
механизма за гарантиране на заеми по 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятия и МСП. Специално 
внимание ще се отдели на исканията 
от МСП и други структури, 
разположени в по-слабо развитите 
региони.

Or. en

Изменение 317
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; комбинации от кредити и 
гаранции, както и гаранции или 
насрещни гаранции за национални и
регионални схеми за финансиране на 
дълг. Той ще включва сметка за МСП, 
предвидена за предприятия, чийто 
основен предмет на дейност са научните 
изследвания и иновациите, като заемите 
ще допълват финансирането за МСП от 
механизма за гарантиране на заеми по 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятия и МСП.

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; комбинации от кредити и 
гаранции, както и гаранции или 
насрещни гаранции за национални,
регионални и местни схеми за 
финансиране на дълг. Той ще включва 
сметка за МСП, предвидена за 
предприятия, чийто основен предмет на 
дейност са научните изследвания и 
иновациите, като заемите ще допълват 
финансирането за МСП от механизма за 
гарантиране на заеми по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

Or. ro
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Изменение 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм ще предоставя 
рисков и междинен капитал на отделни 
предприятия в ранната фаза на развитие 
(период на създаване). Механизмът 
предвижда също възможност за 
инвестиции във фазите на разширяване 
и растеж във връзка с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП, включително фондове, 
инвестирани във фондове.

Капиталовият механизъм ще предоставя 
рисков и междинен капитал на отделни 
предприятия в ранната фаза на развитие 
(период на създаване), както и процеси 
на трансфер на знания и технологии 
на етапите преди въвеждането в 
промишлено производство (период на 
доказване на работоспособността на 
концепцията). Механизмът предвижда 
също възможност за инвестиции във 
фазите на разширяване и растеж във 
връзка с капиталовия механизъм за 
растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП, включително фондове, 
инвестирани във фондове.

Or. en

Изменение 319
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм ще предоставя 
рисков и междинен капитал на отделни 
предприятия в ранната фаза на развитие 
(период на създаване). Механизмът 
предвижда също възможност за 
инвестиции във фазите на разширяване 
и растеж във връзка с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП, включително фондове, 
инвестирани във фондове.

Капиталовият механизъм ще предоставя 
рисков и междинен капитал на отделни 
предприятия в ранната фаза на развитие 
(период на създаване). Специално 
внимание ще се отдели на 
предприятия, разположени в по-слабо 
развити региони. Механизмът 
предвижда също възможност за 
инвестиции във фазите на разширяване 
и растеж във връзка с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
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конкурентоспособност на предприятия 
и МСП, включително фондове, 
инвестирани във фондове.

Or. en

Изменение 320
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталовият механизъм ще предоставя 
рисков и междинен капитал на отделни 
предприятия в ранната фаза на развитие 
(период на създаване). Механизмът 
предвижда също възможност за 
инвестиции във фазите на разширяване 
и растеж във връзка с капиталовия 
механизъм за растеж по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП, включително фондове, 
инвестирани във фондове.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it(Лингвистично изменение, което се отнася само до италианския текст.)

Обосновка

В италианския текст е използвана английската дума „equity“, която може да бъде 
преведена на италиански език.

Изменение 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези механизми ще бъдат от основно 
значение за постигане на конкретната 
цел „Достъп до рисково финансиране“, 

Тези механизми ще бъдат от основно 
значение за постигане на конкретната 
цел „Достъп до рисково финансиране“, 
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но при необходимост може да се 
използват по всички други конкретни 
цели на „Хоризонт 2020“.

но при необходимост може да се 
използват по всички други конкретни 
цели на „Хоризонт 2020“.

Полагат се всички необходими усилия, 
за да се гарантира възможно най-
широко участие в програмата на 
дружества и/или организации от 
всички държави членки, както и за да 
се улесни значително достъпът до 
финансиране.

Or. en

Изменение 322
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, съвместно с капиталовия и 
дълговия механизъм по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

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, съвместно с капиталовия и 
дълговия механизъм по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП. Най-малко една трета от 
бюджета, разпределен за 
финансовите инструменти в 
рамките на програмата „Хоризонт 
2020“, се заделя за МСП.

Or. en

Изменение 323
Oreste Rossi
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, съвместно с капиталовия и 
дълговия механизъм по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it(Лингвистично изменение, което се отнася само до италианския текст.)

Обосновка

В италианския текст е използвана английската дума „equity“, която може да бъде 
преведена на италиански език.

Изменение 324
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект и да се 
стимулира социален и икономически 
растеж. Поради това по всички 
конкретни цели на „Хоризонт 2020“ ще 
бъде включена специализирана 
подкрепа за дейности в областта на 
разпространението (включително 
открит достъп до резултатите от 
изследванията), комуникацията и 
диалога със силен акцент върху 
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гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

информирането на потребителите, 
организациите на гражданското 
общество, промишлеността и 
политиците за резултатите от работата. 
За тази цел в рамките на „Хоризонт 
2020“ могат да се използват мрежите за 
обмен на информация и централните 
цифрови регистри и цифрови 
библиотеки. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. Безплатният 
свободен достъп до 
научноизследователски публикации, 
генерирани изцяло или частично чрез 
финансиране по линия на „Хоризонт 
2020“, е задължителен. Свободният 
достъп до научни данни, които са 
генерирани или събрани в рамките на 
научни изследвания, финансирани по 
линия на „Хоризонт 2020“ и свързани 
със съответните публикации, се 
насърчава с цел задълбочаване на 
научното сътрудничество и за 
създаване на условия за валидиране на 
научните методи и резултати.

Or. en

Изменение 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
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на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. За да се опрости 
достъпът до информация и да се 
разработи инструмент с цялата 
изисквана от 
научноизследователската общност 
информация и като се има предвид 
необходимостта от прозрачност, 
CORDIS, в качеството на цифров 
инструмент, следва да бъде 
преразгледан и реформиран по по-ясен 
и по-гъвкав начин.

Or. en

Изменение 326
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението, 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. Ще се очаква 
комуникация, в която се отчитат 
въпросите, свързани с равенството 
между половете. За тази цел в рамките 
на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. Безплатният 
свободен достъп до публикации, 
научни данни, генерирани или събрани 
в рамките на научни изследвания, 
финансирани по линия на „Хоризонт 
2020“, се насърчава.

Or. en

Изменение 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. Безплатният 
свободен достъп до научни 
публикации от научни изследвания,
финансирани по линия на „Хоризонт 
2020“, е задължителен. Безплатният 
свободен достъп до научни данни, 
генерирани или събрани в рамките на 
научни изследвания, финансирани по 
линия на „Хоризонт 2020“, се 
насърчава.

Or. en



PE492.816v01-00 110/148 AM\907982BG.doc

BG

Изменение 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението, 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. Траен свободен 
достъп до публикации от научни 
изследвания, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, се насърчава и по 
целесъобразност разходите за 
публикуването са допустими разходи.

Or. en

Изменение 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. Комуникацията се 
осъществява от името на 
Европейския съюз и се стреми да 
повишава популярността на ЕНС.

Or. fr

Изменение 330
Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. Те се стремят 
също така да насърчават и изтъкват 
ролята на жените научни 
изследователи и новатори.

Or. en

Изменение 331
Philippe Lamberts
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията и 
получените данни), комуникацията и 
диалога със силен акцент върху 
информирането на потребителите, 
организациите на гражданското 
общество, промишлеността и 
политиците за резултатите от работата. 
За тази цел в рамките на 
„Хоризонт 2020“ могат да се използват 
мрежите за обмен на информация. 
Дейностите за комуникация, 
провеждани в контекста на 
„Хоризонт 2020“, ще имат за цел също 
повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

Or. fr

Изменение 332
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички научни изследвания и 
иновации се основават на 
възможността учените, 
научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите свободно да получават 
достъп, споделят и използват научна 
информация. За да се увеличи 
разпространението и използването 
на знания, свободният безплатен 
интернет достъп до научни 
публикации, който вече е заложен в 
Седмата рамкова програма, следва да 
бъде общоприложим принцип за 
научните публикации, които 
получават публично финансиране от 
„Хоризонт 2020“. Освен това в 
„Хоризонт 2020“ следва да се въведе 
практиката на свободен достъп до 
научни данни, генерирани или събрани 
от публично финансирани научни 
изследвания, като целта е до 2020 г. 
свободният достъп до такива данни 
да стане общо правило.

Or. en

Изменение 333
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За резултати във връзка с технологии 
с потенциал за преодоляване на 
големи обществени 
предизвикателства, като например 
разработването на нова медицинска 
технология (например лекарство, 
диагностика или ваксина) или 
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технологии за борба с изменението на 
климата, ще бъдат определени 
допълнителни условия за 
експлоатация и разпространение.

Or. en

Изменение 334
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фокусът на международното 
сътрудничество в „Хоризонт 2020“ ще 
бъде върху сътрудничеството с три 
основни групи държави: 

Фокусът на международното 
сътрудничество в „Хоризонт 2020“ ще 
бъде върху сътрудничеството с
индустриализирани и бързоразвиващи 
се икономики, новоприсъединили се и 
съседни държави и развиващи се 
страни.

Or. fr

Обосновка

Списъкът на групите държави, върху които да се съсредоточи вниманието, е същият 
като списъка в Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), но 
последователността им е променена. Бързоразвиващите се икономики, които бяха на 
второ място в списъка, сега са на първо място. Като се има предвид, че два 
параграфа по-нататък не се споменава никакъв стратегически подход (и че 
съобщението на Комисията относно сътрудничеството не се очаква да бъде готово 
преди есента), би било прибързано тези групи държави да се подреждат по 
приоритет.

Изменение 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Фокусът на международното 
сътрудничество в „Хоризонт 2020“ ще 
бъде върху сътрудничеството с три 
основни групи държави:

Фокусът на международното 
сътрудничество в „Хоризонт 2020“ ще 
бъде върху сътрудничеството с три 
основни групи държави:
индустриализирани и бързоразвиващи 
се икономики, новоприсъединили се и 
съседни държави и развиващи се 
страни.

Or. fr

Обосновка

Списъкът на групите държави, върху които да се съсредоточи вниманието е същият 
като списъка в 7РП, но последователността им е променена. Бързоразвиващите се 
икономики, които бяха на второ място в списъка, сега са на първо място. Като се има 
предвид, че два параграфа по-нататък не се споменава никакъв стратегически подход 
(и че съобщението на Комисията относно сътрудничеството не се очаква да бъде 
готово преди есента), би било прибързано тези групи държави да се подреждат по 
приоритет.

Изменение 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) индустриализирани и 
нововъзникващи икономики;

заличава се

Or. fr

Изменение 337
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

(1) индустриализирани и 
нововъзникващи икономики;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Преместено в основния параграф. Като се има предвид, че два параграфа по-нататък 
не се споменава никакъв стратегически подход (и че съобщението на Комисията 
относно сътрудничеството не се очаква да бъде готово преди есента), би било 
прибързано тези групи държави да се подреждат по приоритет.

Изменение 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) държави в обсега на политиката 
за разширяване и добросъседство; и

заличава се

Or. fr

Изменение 339
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) държави в обсега на политиката 
за разширяване и добросъседство; и

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Преместено в основния параграф. Като се има предвид, че два параграфа по-нататък 
не се споменава никакъв стратегически подход (и че съобщението на Комисията 
относно сътрудничеството не се очаква да бъде готово преди есента), би било 
прибързано тези групи държави да се подреждат по приоритет.

Изменение 340
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) развиващи се страни. заличава се

Or. fr

Обосновка

Преместено в основния параграф. Като се има предвид, че два параграфа по-нататък 
не се споменава никакъв стратегически подход (и че съобщението на Комисията 
относно сътрудничеството не се очаква да бъде готово преди есента), би било 
прибързано тези групи държави да се подреждат по приоритет.

Изменение 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) развиващи се страни. заличава се

Or. fr

Изменение 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho



AM\907982BG.doc 119/148 PE492.816v01-00

BG

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, „Хоризонт 2020“ ще 
насърчава сътрудничеството на 
регионално или многостранно равнище. 
Международното сътрудничество в 
областта на научните изследвания и 
иновациите е ключов аспект на 
глобалните ангажименти на Съюза и 
играе важна роля в стратегията на 
Съюза за партньорство с развиващите се 
страни, например за напредъка към 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие.

„Хоризонт 2020“ ще насърчава 
сътрудничеството на регионално или 
многостранно равнище. 
Международното сътрудничество в 
областта на научните изследвания и 
иновациите е ключов аспект на 
глобалните ангажименти на Съюза и 
играе важна роля в стратегията на 
Съюза за партньорство с развиващите се 
страни, например за напредъка към 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие. В 
съответствие с политиката за 
развитие на ЕС, във връзка с тези 
държави следва да бъдат прилагани 
целеви програми в сектори, които 
полагат основите за растеж и 
спомагат да се гарантира, че той е 
приобщаващ, по-конкретно в 
областта на социалната защита, 
здравеопазването и образованието, 
както и в областта на опазването на 
околната среда и предотвратяването 
на последиците от изменението на 
климата и мерките за 
приспособяване.

Or. fr

Изменение 343
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, „Хоризонт 2020“ ще 
насърчава сътрудничеството на 
регионално или многостранно равнище. 
Международното сътрудничество в 

„Хоризонт 2020“ ще насърчава 
сътрудничеството на регионално или 
многостранно равнище. 
Международното сътрудничество в 
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областта на научните изследвания и 
иновациите е ключов аспект на 
глобалните ангажименти на Съюза и 
играе важна роля в стратегията на 
Съюза за партньорство с развиващите се 
страни, например за напредъка към 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие.

областта на научните изследвания и 
иновациите е ключов аспект на 
глобалните ангажименти на Съюза и 
играе важна роля в стратегията на 
Съюза за партньорство с развиващите се 
страни, например за напредъка към 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие. В 
съответствие с политиката за 
развитие на ЕС, във връзка с тези 
държави следва да бъдат прилагани 
целеви програми в сектори, които 
полагат основите за растеж и 
спомагат да се гарантира, че той е 
приобщаващ, по-конкретно в 
областта на социалната защита, 
здравеопазването и образованието, 
както и в областта на опазването на 
околната среда и предотвратяването 
на последиците от изменението на 
климата и мерките за 
приспособяване.

Or. fr

Изменение 344
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, „Хоризонт 2020“ ще 
насърчава сътрудничеството на 
регионално или многостранно равнище. 
Международното сътрудничество в 
областта на научните изследвания и 
иновациите е ключов аспект на 
глобалните ангажименти на Съюза и 
играе важна роля в стратегията на 
Съюза за партньорство с развиващите се 
страни, например за напредъка към 
постигането на Целите на 

„Хоризонт 2020“ ще насърчава 
сътрудничеството на регионално или 
многостранно равнище. 
Международното сътрудничество в 
областта на научните изследвания и 
иновациите е ключов аспект на 
глобалните ангажименти на Съюза и 
играе важна роля в стратегията на 
Съюза за партньорство с развиващите се 
страни, например за напредъка към 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие. В 



AM\907982BG.doc 121/148 PE492.816v01-00

BG

хилядолетието за развитие. съответствие с политиката за 
развитие на ЕС, във връзка с тези 
държави следва да бъдат прилагани 
целеви програми в сектори, които 
полагат основите за растеж и 
спомагат да се гарантира, че той е 
приобщаващ, по-конкретно в 
областта на социалната защита, 
здравеопазването и образованието, 
както и в областта на опазването на 
околната среда и предотвратяването 
на последиците от изменението на 
климата и мерките за 
приспособяване.

Or. fr

Обосновка

Не следва да се забравя, че действията относно развиващите се страни следва да 
съответстват на по-широкия контекст на целите на политиката за развитие на ЕС, 
както е посочено в съобщението „Повишаване на въздействието на политиката на 
ЕС за развитие: програма за промяна“ (COM/2011/0637 окончателен).

Изменение 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

С член 21 от Регламента за 
„Хоризонт 2020“ се определят общите 
принципи за участие на организации от 
трети държави и международни 
организации. Тъй като научните 
изследвания и иновациите до голяма 
степен печелят от политиката на 
отвореност към трети държави, 
„Хоризонт 2020“ ще продължи да 
прилага общия принцип на откритост, 
като същевременно поощрява 
реципрочен достъп до програмите на 
трети държави. По отношение на 
редица области обаче може да бъде 

С член 21 от Регламента за 
„Хоризонт 2020“ се определят общите 
принципи за участие на организации от 
трети държави и международни 
организации. Тъй като научните 
изследвания и иновациите до голяма 
степен печелят от политиката на 
отвореност към трети държави, 
„Хоризонт 2020“ ще продължи да 
прилага общия принцип на откритост, 
като същевременно поощрява 
реципрочен достъп до програмите на 
трети държави.
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препоръчан един по-предпазлив 
подход, за да се защитят 
европейските интереси.

Or. en

Изменение 346
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това редица целенасочени 
действия ще бъдат осъществени на 
базата на стратегически подход към
международното сътрудничество,
основано на взаимен интерес и взаимна 
изгода, и насърчаване на 
координирането, както и 
взаимодействие между инициативите на 
държавите членки. Това ще включва 
механизъм за подкрепа на съвместните 
покани за участие в търг и възможност 
за съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.

Целенасочени действия ще бъдат 
осъществени на базата на стратегически 
подход, основан на взаимен интерес и 
взаимна изгода. Ще се цели 
координация и взаимодействие между 
инициативите на държавите членки. 
Това ще включва механизъм за 
подкрепа на съвместните покани за 
участие в търг и възможност за 
съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.

Or. fr

Изменение 347
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това редица целенасочени 
действия ще бъдат осъществени на 
базата на стратегически подход към 
международното сътрудничество,

Целенасочени действия ще бъдат 
осъществени на базата на стратегически 
подход, основан на взаимен интерес и 
взаимна изгода. Ще се цели 
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основано на взаимен интерес и взаимна 
изгода, и насърчаване на 
координирането, както и 
взаимодействие между инициативите на 
държавите членки. Това ще включва 
механизъм за подкрепа на съвместните 
покани за участие в търг и възможност 
за съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.

координация и взаимодействие между 
инициативите на държавите членки. 
Това ще включва механизъм за 
подкрепа на съвместните покани за 
участие в търг и възможност за 
съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.

Or. fr

Обосновка

Усилията да се координират националните политики на държавите членки разбира се 
трябва да бъдат насърчавани, но като се имат предвид практическите затруднения и 
инертността, срещнати при изпълнението на 7РП, те не могат да се разглеждат 
като един вид панацея. Съюзът трябва също така да бъде в състояние 
самостоятелно да предприема ефективни инициативи, без да е ограничаван от 
необходимостта да отправя безброй призиви към държавите членки за съвместни 
действия. И двете опции трябва да останат отворени, което по никакъв начин не е 
гарантирано от действащия текст.

Изменение 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това редица целенасочени 
действия ще бъдат осъществени на 
базата на стратегически подход към 
международното сътрудничество,
основано на взаимен интерес и взаимна 
изгода, и насърчаване на 
координирането, както и 
взаимодействие между инициативите на 
държавите членки. Това ще включва 
механизъм за подкрепа на съвместните 
покани за участие в търг и възможност 
за съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.

Целенасочени действия ще бъдат 
осъществени на базата на стратегически 
подход, основан на взаимен интерес и 
взаимна изгода. Ще се цели 
координация и взаимодействие между 
инициативите на държавите членки. 
Това ще включва механизъм за 
подкрепа на съвместните покани за 
участие в търг и възможност за 
съвместно финансиране на програми 
заедно с трети държави или 
международни организации.
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Or. fr

Обосновка

Усилията да се координират националните политики на държавите членки разбира се 
трябва да бъдат насърчавани, но като се имат предвид практическите затруднения и 
инертността, срещнати при изпълнението на 7РП, те не могат да се разглеждат 
като един вид панацея. Съюзът трябва също така да бъде в състояние 
самостоятелно да предприема ефективни инициативи, без да е ограничаван от 
необходимостта да отправя безброй призиви към държавите членки за съвместни 
действия. И двете опции трябва да останат отворени, което по никакъв начин не е 
гарантирано от действащия текст.

Изменение 349
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продължаването на Партньорството 
за клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се държави 
(EDCTP2) по отношение на клиничните 
изпитвания за медицински интервенции 
срещу HIV, малария и туберкулоза;

а) продължаването и укрепването на 
Партньорството за клинични 
изпитвания между европейските и 
развиващите се държави (EDCTP2) по 
отношение на клиничните изпитвания за 
медицински интервенции срещу HIV, 
малария и туберкулоза;

Or. fr

Обосновка

След известен брой проблеми в началото Партньорството за клинични изпитвания 
между европейските и развиващите се държави 2 изглежда влезе в ритъм и заработи 
достатъчно ефективно, така че да привлече значително по размер външно 
финансиране. Ако му се предоставят повече ресурси, може би ще си струва да се 
разшири неговият обхват, за да покрие инфекциозните заболявания, които 
понастоящем са пренебрегнати.

Изменение 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продължаването на Партньорството 
за клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се държави 
(EDCTP2) по отношение на клиничните 
изпитвания за медицински интервенции 
срещу HIV, малария и туберкулоза;

а) продължаването и укрепването на 
Партньорството за клинични 
изпитвания между европейските и 
развиващите се държави (EDCTP2) по 
отношение на клиничните изпитвания за 
медицински интервенции срещу HIV, 
малария и туберкулоза;

Or. fr

Обосновка

След известен брой проблеми в началото Партньорството за клинични изпитвания 
между европейските и развиващите се държави 2 изглежда влезе в ритъм и заработи 
достатъчно ефективно, така че да привлече значително по размер външно 
финансиране. Ако му се предоставят повече ресурси, може би ще си струва да се 
разшири неговият обхват, за да покрие инфекциозните заболявания, които 
понастоящем са пренебрегнати.

Изменение 351
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продължаването на Партньорството 
за клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се държави 
(EDCTP2) по отношение на клиничните 
изпитвания за медицински интервенции 
срещу HIV, малария и туберкулоза;

а) продължаването и укрепването на 
Партньорството за клинични 
изпитвания между европейските и 
развиващите се държави (EDCTP2) по 
отношение на клиничните изпитвания за 
медицински интервенции срещу HIV, 
малария и туберкулоза;

Or. fr

Изменение 352
Seán Kelly
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 6 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) сътрудничество между Европа и 
Африка в областта на 
радиоастрономическите изследвания, 
за което се призовава в приетата 
Писмена декларация 45/2011 на 
Европейския парламент и срещата на 
високо равнище на Африканския съюз 
през 2011 г., в допълнение към 
инвестициите и географските 
преимущества на самата Африка за 
взаимноизгодно партньорство с 
Европа.

Or. en

Изменение 353
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 6 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) вследствие на този 
стратегически подход 4 % от 
финансовите средства следва да се 
разпределят за проекти за 
международно сътрудничество.

Or. fr

Изменение 354
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 – параграф 6 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Вследствие на този стратегически 
подход 4 % от финансовите средства 
следва да се разпределят за проекти 
за международно сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Посочването на процента средства, които се разпределят за международното 
сътрудничество, е в съответствие с членове 180 и 182 от ДФЕС. Прекалено рано е да 
определи какъв процент от средствата по 7РП ще бъдат разпределени за такова 
сътрудничество, тъй като все още не е взето решение относно нейния бюджет за 
хоризонтални действия, но по всяка вероятност той ще бъде около 2—2,5 %. 
Посоченият в горепосоченото изменение процент (4 %) съответства на средната 
стойност за периода 1990—2006 г.

Изменение 355
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат насърчавани междусекторни 
действия между част І „Високи 
постижения в научната област“ и 
частите, засягащи обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии, с цел да се 
разработят съвместно нови знания, 
бъдещи и нововъзникващи технологии, 
научноизследователски инфраструктури 
и ключови умения. 
Научноизследователските 
инфраструктури ще намерят по-широко 
приложение в публичния сектор, 
например при предлагането на 
публични услуги, за насърчаване на 
науката, обществената сигурност и 
културата. Освен това определянето на 

Ще бъдат насърчавани междусекторни 
действия между част І „Високи 
постижения в научната област“ и 
частите, засягащи обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии, с цел да се 
разработят съвместно нови знания, 
бъдещи и нововъзникващи технологии, 
научноизследователски инфраструктури 
и ключови умения. 
Научноизследователските 
инфраструктури ще намерят по-широко 
приложение в публичния сектор, 
например при предлагането на 
публични услуги, за насърчаване на 
науката, обществената сигурност и 
културата. От тази гледна точка 
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приоритетите в рамките на 
изпълнението на преките дейности на 
Съвместния изследователски център и 
дейността на Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT) ще бъде 
подходящо координирано с останалите 
части на „Хоризонт 2020“.

академичната и научната 
литература е основен елемент на 
научноизследователските 
инфраструктури. Следователно е 
жизненоважно заключенията, които 
са получени и утвърдени в резултат 
на работата на финансирани от 
Съюза научни изследователи, да 
бъдат достъпни за научната 
общност като цяло. Освен това 
определянето на приоритетите в 
рамките на изпълнението на преките 
дейности на Съвместния 
изследователски център и дейността на 
Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT) ще бъде подходящо 
координирано с останалите части на 
„Хоризонт 2020“.

Or. fr

Изменение 356
Anna Záborská, Jan Březina

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В много случаи за осъществяването на 
ефективен принос към целите на 
стратегията „Европа 2020“ и „Съюза за 
иновации“ ще бъде необходимо да се 
разработят решения, които по своята 
същност са интердисциплинарни и 
поради това засягат множество 
конкретни цели на „Хоризонт 2020“. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
отговорното осъществяване на научни 
изследвания и иновации. 
Равнопоставеността на половете ще 
бъде третирана като въпрос с 
междусекторно значение, с цел 
отстраняване на неравенството между 
жени и мъже, както и за да се 
интегрира темата за 

В много случаи за осъществяването на 
ефективен принос към целите на 
стратегията „Европа 2020“ и „Съюза за 
иновации“ ще бъде необходимо да се 
разработят решения, които по своята 
същност са интердисциплинарни и 
поради това засягат множество 
конкретни цели на „Хоризонт 2020“. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
отговорното осъществяване на научни 
изследвания и иновации. Равните 
възможности за жените и мъжете 
ще бъдат третирани като въпрос с 
междусекторно значение, с цел 
отстраняване на неравенството между 
жени и мъже. „Хоризонт 2020“ трябва 
да зачита високите научни 
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равнопоставеност на половете в 
планирането и съдържанието на 
научните изследвания и иновациите. 
„Хоризонт 2020“ включва специфични 
разпоредби за стимулиране на такива 
междусекторни действия, включително 
чрез ефективно групиране на бюджети. 
Това дава възможност например да се 
използват разпоредбите за финансовите 
инструменти и специализираният 
инструмент за МСП в областта на 
обществените предизвикателства и 
базовите и промишлените технологии.

постижения и професионалната 
квалификация на изследователите, 
когато насърчава равните
възможности за жените и мъжете в 
съдържанието на научните изследвания 
и иновациите. „Хоризонт 2020“ включва 
специфични разпоредби за стимулиране 
на такива междусекторни действия, 
включително чрез ефективно групиране 
на бюджети. Това дава възможност 
например да се използват разпоредбите 
за финансовите инструменти и 
специализираният инструмент за МСП в 
областта на обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии.

Or. en

Изменение 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се възнаградят най-добрите 
бенефициенти на безвъзмездни 
средства по линия на „Хоризонт 
2020“ и проектите по „Хоризонт 
2020“ с най-добри резултати, ще се 
присъждат символични награди за 
всяка тематична област, във всички 
стълбове.

Or. en

Изменение 358
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
киберсигурността, интелигентните 
електропреносни мрежи, 
интелигентните транспортни системи, 
интегрирането на действия, свързани с 
изменението на климата или 
равенството между половете, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 359
Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, фитогенетичните 
технологии, авангардните материали за 
леки превозни средства или 
разработването на промишлени процеси 
и продукти на биологична основа. 
Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.
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Изменение 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, методите за 
изпитване, които са по-предсказуеми 
и съобразени в по-голяма степен с 
особеностите на човека, оценката на 
риска, медицинските изследвания, 
авангардните материали за леки 
превозни средства или разработването 
на промишлени процеси и продукти на 
биологична основа. Поради това ще се 
насърчава възникването на силни 
полезни взаимодействия между 
областта на обществените 
предизвикателства и разработването на 
общи базови и промишлени технологии. 
Това ще бъде изрично взето предвид 
при разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
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такова в областта на обществените 
предизвикателства.

точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Or. fr

Обосновка

Създаването на условия хората да водят здравословен и активен живот е основно 
обществено предизвикателство. Крайно наложително е да се прилагат по-ефективни, 
предсказуеми и релевантни методи за изпитване за справяне с това 
предизвикателство.

Изменение 361
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви и справедлива 
икономика. Примери за това къде могат 
да бъдат развити такива взаимодействия 
са: областта на електронното 
здравеопазване, интелигентните 
електропреносни мрежи, 
интелигентните транспортни системи, 
интегрирането на действия, свързани с 
изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
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обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии и социални 
иновации. Това ще бъде изрично взето 
предвид при разработването на 
многогодишните стратегии и 
определянето на приоритети за всяка от 
тези конкретни цели. То ще наложи в 
изпълнението да бъдат пълноценно 
включени участници, представляващи 
различните гледни точки, включително 
организации на гражданското 
общество, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства. Успехът при 
осъществяването на необходимите 
промени всъщност зависи от 
ангажираността на 
обществеността с науката и 
иновациите и ползите от тях.

Or. en

Изменение 362
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
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интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи (включително морския 
транспорт), интегрирането на 
действия, свързани с изменението на 
климата, наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 363
Nuno Teixeira

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
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технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства. Платформите за 
интелигентна специализация са от 
основно значение за тази цел, особено 
по отношение на създаването и 
изграждането на мрежи, обмена на 
информация, схемите за туининг и 
подкрепата за политиките в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, като трябва да се 
отчитат специфичните 
обстоятелства на най-отдалечените 
региони.

Or. pt

Обосновка

Платформите за интелигентна специализация са от основно значение за улесняване 
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на обмена на информация и включването на заинтересовани лица, които 
представляват различни гледни точки при осъществяването на дейности за 
постигане на целите; специфичните обстоятелства на най-отдалечените региони 
трябва да се отчитат, както се посочва в общото съобщение относно „Хоризонт 
2020“ (COM(2011)0808).

Изменение 364
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 
интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в определянето на 
научноизследователските теми и 
съответните дейности по 
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точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

изпълнението да бъдат пълноценно 
включени участници, представляващи 
различните гледни точки, и по-
специално организации на 
гражданското общество, а в много 
случаи ще наложи също действия, които 
обединяват финансиране за 
разработването на базови и промишлени 
технологии с такова в областта на 
обществените предизвикателства.

Or. fr

Изменение 365
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика, общата 
политика в областта на рибарството или 
„Еразъм за всички“ — програмата на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, или 
програмата ,,Здраве за растеж“. Това 
включва подходяща връзка с фондовете 
на политиката на сближаване, като 
подкрепата за изграждането на 
капацитет в областта на научните 
изследвания и иновациите на 
регионално равнище може да изиграе 
ролята на „път към върховите научни 
постижения“, създаването на 
регионални центрове за върхови научни 
постижения може да помогне за 
преодоляване на иновационното 
разделение в Европа, а подкрепата за 
крупни демонстрационни и пилотни 
проекти може да допринесе за 

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика, общата 
политика в областта на рибарството или
„Еразъм за всички“ — програмата на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, или 
програмата ,,Здраве за растеж“. Това 
включва подходяща връзка с фондовете 
на политиката на сближаване, като 
подкрепата за изграждането на 
капацитет в областта на научните 
изследвания и иновациите на 
регионално равнище може да изиграе 
ролята на „път към върховите научни 
постижения“, създаването на 
регионални центрове за върхови научни 
постижения може да помогне за 
преодоляване на иновационното 
разделение в Европа, а подкрепата за 
крупни демонстрационни и пилотни 
проекти може да допринесе за 
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постигането на водещи позиции на 
Европа в промишлеността.

постигането на водещи позиции на 
Европа в промишлеността. Това 
взаимодействие следва да осигури на 
по-слабо развитите региони равен 
достъп до програмите на „Хоризонт 
2020“, без да се омаловажава 
основната цел на политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика, общата 
политика в областта на рибарството или 
„Еразъм за всички“ — програмата на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, или 
програмата ,,Здраве за растеж“. Това 
включва подходяща връзка с фондовете 
на политиката на сближаване, като 
подкрепата за изграждането на 
капацитет в областта на научните 
изследвания и иновациите на 
регионално равнище може да изиграе 
ролята на „път към върховите научни 
постижения“, създаването на 
регионални центрове за върхови научни 
постижения може да помогне за 
преодоляване на иновационното 
разделение в Европа, а подкрепата за 
крупни демонстрационни и пилотни 
проекти може да допринесе за 
постигането на водещи позиции на 

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика, общата 
политика в областта на рибарството или 
„Еразъм за всички“ — програмата на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, или 
програмата ,,Здраве за растеж“, 
програма „Life“ и „Резерв за нови 
участници“ (NER300). Това включва 
подходяща връзка с фондовете на 
политиката на сближаване, като 
подкрепата за изграждането на 
капацитет в областта на научните 
изследвания и иновациите на 
регионално равнище може да изиграе 
ролята на „път към върховите научни 
постижения“, създаването на 
регионални центрове за върхови научни 
постижения може да помогне за 
преодоляване на иновационното 
разделение в Европа, а подкрепата за 
крупни демонстрационни и пилотни 
проекти може да допринесе за 
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Европа в промишлеността. постигането на водещи позиции на 
Европа в промишлеността.

Or. en

Изменение 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструменти, отнасящи се до 
пътищата към високи постижения, 
следва да бъдат въведени както в 
„Хоризонт 2020“, така и в 
политиката на сближаване с цел 
оползотворяване на 
взаимодействията между 
политиките. Следва да бъдат 
въведени мерки за определяне на 
потенциала на най-обещаващите 
центрове („центрове за високи 
постижения“), като им се 
предостави печат за високи 
постижения.

Or. en

Изменение 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосочената координация включва 
подходящо комбиниране с фондовете 
на политиката на сближаване, в 
случаите, когато предоставянето на 
подкрепа за изграждането на 
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капацитет за научни изследвания и 
иновации на регионално равнище 
може да действа като „път към 
високи научни постижения“, а 
създаването на регионални центрове 
за високи постижения може да 
спомогне за подобряване на 
иновациите в Европа. Структурните 
фонове следва да се използват в пълна 
степен, за да се подкрепи 
изграждането на капацитет в 
регионите чрез специализирани 
дейности, целящи да дадат 
възможност за развитие на центрове 
за високи постижения чрез 
модернизиране на университетите, 
закупуване на научно оборудване, 
трансфер на местни технологии, 
подкрепа за новосъздадени и 
съпътстващи проекти, 
взаимодействие на местно равнище 
между промишлеността и 
академичните среди, като се 
създават клъстери в приоритетните 
области на „Хоризонт 2020“ и като 
източник на малки по размер 
безвъзмездни средства за изготвяне на 
предложения, които да бъдат 
представяни по линия на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Carvalho, изменение 38.

Изменение 369
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигане на устойчив растеж в 
Европа приносът на публичните и 
частните участници трябва да бъде 
оптимизиран. Това е от съществено 
значение за укрепване на Европейското 
научноизследователско пространство и 
за осъществяването на Съюза за 
иновации, Програмата в областта на 
цифровите технологии и други водещи 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“. Освен това отговорният подход 
към научните изследвания и иновациите 
изисква от взаимодействието между 
партньори с различни гледни точки, но с 
общи интереси, да бъдат извлечени най-
добрите решения.

За постигане на устойчив растеж в 
Европа приносът на публичните и 
частните участници трябва да бъде 
оптимизиран. По-специално, за да се 
изпълни целта на Съюза от 3 % 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации, е необходимо значително 
увеличение на частните инвестиции в 
тази област. Това е от съществено 
значение за укрепване на Европейското 
научноизследователско пространство и 
за осъществяването на Съюза за 
иновации, Програмата в областта на 
цифровите технологии и други водещи 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“. За целта средствата на Съюза 
следва да служат във възможно най-
голяма степен за привличане на нови 
частни и публични инвестиции. Освен 
това отговорният подход към научните 
изследвания и иновациите изисква от 
взаимодействието между партньори с 
различни гледни точки, но с общи 
интереси, да бъдат извлечени най-
добрите решения.

Or. en

Изменение 370
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ установява границите 
и предоставя набор от ясни критерии за 
определяне на партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства. Публично-частните 
партньорства могат да се основават на 

„Хоризонт 2020“ установява границите 
и предоставя набор от ясни критерии за 
определяне на партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства. Публично-частните 
партньорства могат да се основават на 
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договорни споразумения между 
публичните и частните участници и в 
ограничен брой случаи могат да бъдат 
институционализирани публично-
частни партньорства (например 
съвместни технологични инициативи 
и други съвместни предприятия).

договорни споразумения между 
публичните и частните участници, като 
публичните средства привличат 
същински частни инвестиции с цел 
постигането на резултати, които 
имат стойност както за частния 
сектор, така и за обществото.

Or. en

Изменение 371
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуващите партньорства в 
рамките на публичния сектор и 
публично-частни партньорства могат да 
получат подкрепа от „Хоризонт 2020“, 
при условие че работят за постигане на 
целите на „Хоризонт 2020“, отговарят 
на критериите, заложени в 
„Хоризонт 2020“, и са показали 
съществен напредък в изпълнението на 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (РП7).

Съществуващите партньорства в 
рамките на публичния сектор и 
публично-частни партньорства могат да 
получат подкрепа от „Хоризонт 2020“, 
при условие че работят за постигане на 
целите на „Хоризонт 2020“, отговарят 
на критериите, заложени в 
„Хоризонт 2020“, и са показали 
съществен напредък в изпълнението на 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (РП7).
Научни центрове и музеи, които 
осъществяват публично-частно 
партньорство с научни институции, 
дружества, сдружения и граждани, 
също могат да получат подкрепа от 
„Хоризонт 2020“, тъй като те 
работят по основни обществени 
предизвикателства във връзка със 
стратегията „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 372
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместни предприятия, създадени в 
рамките на РП7 съгласно член 187 от 
Договора, за които може да се 
предостави допълнителна помощ при 
горните условия, са: Инициативата за 
иновативни лекарства (ИИЛ), „Чисто 
небе“, изследването на УВТ в рамките 
на „Единно европейско небе“ (SESAR), 
съвместното предприятие „Горивни 
клетки и водород” (ГКВ), както и 
съвместните технологични инициативи 
за вградени изчислителни системи 
(ARTEMIS) и наноелектроника 
(ENIAC). Последните две могат да 
бъдат обединени в една единствена 
инициатива.

Съвместни предприятия, създадени в 
рамките на РП7 съгласно член 187 от 
Договора, за които може да се 
предостави допълнителна помощ при 
горните условия, са: Инициативата за 
иновативни лекарства (ИИЛ), „Чисто 
небе“, изследването на УВТ в рамките 
на „Единно европейско небе“ (SESAR), 
съвместното предприятие „Горивни 
клетки и водород” (ГКВ), както и 
съвместните технологични инициативи 
за вградени изчислителни системи 
(ARTEMIS) и наноелектроника 
(ENIAC). Последните две могат да 
бъдат обединени в една единствена 
инициатива. Подкрепа се предоставя 
след извършването на анализ на 
разходите и ползите и задълбочена 
оценка на тяхното управление и 
функциониране по отношение на 
критериите за откритост, 
прозрачност, ефективност и 
ефикасност.

Or. en

Изменение 373
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 



AM\907982BG.doc 145/148 PE492.816v01-00

BG

отговарят на определените критерии. 
Това може да включва партньорства в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, 
фотониката и роботиката, устойчивите 
процеси в промишлеността,
производството на биологична основа, 
както и технологиите за сигурност 
при наблюдението на морските 
граници.

отговарят на определените критерии, 
ако обхватът на изискваните 
преследвани цели оправдава 
изграждането на такива 
партньорства и ако може да бъде 
доказано, че други форми на 
партньорство, нито друг инструмент 
за финансиране, не могат да 
постигнат желаната цел, нито да 
привлекат необходимите средства и 
участници. Това може да включва 
партньорства в областта на 
информационните и комуникационните 
технологии, фотониката и роботиката, 
устойчивите процеси в промишлеността 
или производството на биологична 
основа.

Or. en

Изменение 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 
отговарят на определените критерии.
Това може да включва партньорства в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, 
фотониката и роботиката, устойчивите 
процеси в промишлеността, 
производството на биологична основа, 
както и технологиите за сигурност при 
наблюдението на морските граници.

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 
отговарят на определените критерии.
Това може да включва партньорства в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, 
фотониката и роботиката, устойчивите 
процеси в промишлеността, 
производството на биологична основа, 
телемедицината и оборудването за 
домашно лечение, както и технологиите 
за сигурност при наблюдението на 
морските граници.

Or. sl
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Изменение 375
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията извършва цялостна 
оценка и оценка на въздействието на 
пилотните партньорства, 
установени в рамките на 7РП 
(съвместните технологични 
платформи, публично-частните 
партньорства в рамките на 
Европейската програма за 
икономическо възстановяване, както 
и общностите на знание и иновации, 
установени от Европейския 
институт за технологии), преди да 
консолидира подкрепата към вече 
съществуващите партньорства или в 
подкрепа на създаването на нови. Въз 
основа на двете оценки Комисията 
внася предложения, по време на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“, за 
подобряване на управлението и 
функционирането на установените 
публично-частни партньорства с цел 
гарантиране на по-ефективно и 
ефикасно въздействие, открито и 
прозрачно функциониране и 
избягването на конфликти на 
интереси. По-специално чрез 
оценката и прегледа ще бъде 
разгледано въздействието върху МСП 
и по-малките изследователски 
организации, за да се гарантира 
тяхното по-активно включване, 
както при изготвянето на 
програмата за изследователска 
дейност, така и за участието.

Or. en
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Изменение 376
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По всички горепосочени партньорства 
решително се насърчава 
сътрудничеството между тях и 
проучването на възможностите за 
взаимодействие с Европейския 
институт за иновации и технологии 
и неговите общности на знание и 
иновации. Следва да се проучват 
възможностите за сътрудничество 
по-специално в областта на 
образованието с цел увеличаване на 
набора от таланти в Европа и 
гарантиране на наличието в бъдеще 
на висококвалифицирани учени и 
научни работници.

Or. en

Изменение 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да осигури единен 
източник на финансиране, освен 
когато съществува ясно споразумение 
между Комисията и държавите 
членки да осигурят достатъчен 
бюджет за съвместно финансиране 
на конкретна инициатива.

Or. en
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Обосновка

Институционализираните ПЧП предполагат високи административни разходи и за 
тях е необходимо дълго време за подготовка. Новите ПЧП, които отговарят на 
определените критерии, следва да се основават на модел на финансиране с единен 
източник на финансиране. Единният източник на финансиране в „Хоризонт 2020“ е 
предпочитаното решение с цел опростяване на изпълнението на проектите и за 
осигуряване на равни възможности за участие в различните участващи държави.


