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Изменение 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2. Доставки на евтина, 
нисковъглеродна електроенергия

3.2. Доставки на устойчива 
нисковъглеродна електроенергия

Or. en

Изменение 755
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2. Доставки на евтина, 
нисковъглеродна електроенергия

3.2. Доставки на евтина електроенергия 
с ниски емисии.

Or. en

Изменение 756
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2. Доставки на евтина,
нисковъглеродна електроенергия

3.2. Доставки на евтина електроенергия,
чието производство е с нисък риск и 
се основава на възобновяеми енергийни 
източници

Or. en



PE492.826v02-00 4/201 AM\909647BG.doc

BG

Изменение 757
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи и остарелите структури на 
енергийния пазар. Съществува спешна 
нужда от решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на
устойчиво нисковъглеродно
производство на електроенергия. За да 
се постигне това, най-малко три 
четвърти от бюджета, предвиден за  
„Сигурна, чиста и ефективна 
енергия“ се предоставят за 
технологии за възобновяема енергия и 
енергийна ефективност. По-специално 
с цел:

Or. en

Изменение 758
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
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разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. След приемането на 
7РП разходите за възобновяема 
енергия се понижиха чувствително; 
но за да се стимулира това намаление 
още повече е необходимо най-малко 
две трети от бюджета, предвиден за 
това предизвикателство, да се 
предоставят за технологии за енергия 
от възобновяеми източници, по-
специално с цел:

Or. en

Обосновка

Много е важно ЕС да осигури адекватно финансиране за постигане на целите на 
Директивата за възобновяемите енергийни източници и Пътната карта за енергията 
за 2050 г., в които се предвижда делът  на възобновяемите енергийни източници в
крайната брутна консумация на енергия през 2050 г. да достигне между 55 % и 75 % и 
до 97 % при потреблението на електроенергия, с възможно най-ниски разходи.

Изменение 759
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи 
по-добри резултати и устойчивост, за да 
се ускори пазарното разгръщане на 

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите, което да ги прави достъпни
и конкурентни, и предлагащи по-добри 
резултати и устойчивост, за да се ускори 
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нисковъглеродното производство на 
електроенергия.

пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия.

Or. it

Изменение 760
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради
високите разходи. Съществува спешна 
нужда от решения, способни да намалят
разходите значително и предлагащи 
по-добри резултати и устойчивост, за да 
се ускори пазарното разгръщане на
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива, основана на използването 
на възобновяеми енергийни източници 
и енергийно ефективна икономика.
Развитието на производството на
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници е твърде бавно и
поради факта, че съществуващите 
енергийни системи са проектирани за 
исторически установили се 
оператори и технологии, които
досега поглъщаха по-голямата част 
от научноизследователската работа 
и субсидиите по света и в Европа.    
Съществува спешна нужда от решения, 
способни да намалят пречките за 
навлизане, предлагащи по-добри 
резултати и устойчивост, за да се ускори 
пазарното разгръщане на производство 
на електроенергия, основано на 
използването на възобновяеми 
енергийни източници. По-специално с 
цел:

Or. en

Изменение 761
Kathleen Van Brempt
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. Цената на 
възобновяемите енергийни източници 
се понижи забележително през 
последните години. За да се ускори 
още повече по-нататъшното 
намаление на разходите и да се 
стимулира производството на 
енергия от възобновяеми източници, 
поне две трети от бюджета, 
предназначен за това 
предизвикателство, следва да бъдат 
заделени за възобновяемите енергийни 
източници. По-специално с цел:

Or. en

Изменение 762
Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
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електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. Следователно от 
предложения бюджет за неядрена 
енергетика най-малко две трети 
следва да бъдат заделени за 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници и енергийна ефективност, 
по-специално с цел:

Or. en

Изменение 763
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика. 
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. Същевременно
преходните източници на гориво за 
производство на електроенергия 
трябва да бъдат подобрени, за да се 
намалят техните емисии и 
въздействието им върху околната 
среда докато могат да бъдат 
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заменени от нисковъглеродни 
алтернативи. По-специално с цел:

Or. en

Изменение 764
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. По-специално с цел:

Електроенергията ще играе централна 
роля в създаването на екологично 
устойчива нисковъглеродна икономика.
Развитието на производството на 
електроенергия с ниски въглеродни 
емисии е твърде бавно поради високите 
разходи. Съществува спешна нужда от 
решения, способни да намалят 
разходите значително и предлагащи по-
добри резултати и устойчивост, за да се 
ускори пазарното разгръщане на 
нисковъглеродното производство на 
електроенергия. Дейностите следва да 
бъдат съсредоточени върху научните 
изследвания и иновациите в областта 
на  технологиите за възобновяема 
енергия, като например 
фотоволтаична, слънчева, топлинна 
и вятърна енергия, наред с другите, с
цел подобряване на тяхната 
ефективност и намаляване на цената 
на тези технологии, с оглед 
повишаване на 
конкурентоспособността им на 
пазара. По-специално е необходимо:

Or. en

Изменение 765
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство.

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство. За тази цел е 
необходимо да бъде насърчавано 
сътрудничеството с други части от 
програмата „Хоризонт 2020“, 
свързани с научните изследвания в 
областта на наличността, 
производството и заместването на 
нови и високотехнологични 
материали, включително редкоземни 
продукти и други ресурси от 
критично значение, необходими за 
вятърните турбини.

Or. en

Изменение 766
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство.

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство. С цел да се получи по-
ясна представа относно 
възможностите на вятърната 
енергия да постигне тази цел, ще бъде 
създаден отделен бюджетен ред за 
европейските индустриални 
инициативи (ЕИИ) за вятърна 
енергия в рамките на плана SET.

Or. it

Изменение 767
Fiona Hall

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 30 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
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разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство.

разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство.

Or. en

Изменение 768
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху проектирането,
разработването, изпитването и 
демонстрацията на ново поколение 
системи за преобразуване на енергията 
на вятъра, по-високи стойности на к.п.д. 
и по-висока наличност както при 
наземните, така и при морските 
инсталации (включително в отдалечени 
райони и при неблагоприятни 
климатични условия), както и на нови 
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производство. процеси за серийно производство.

Or. fr

Изменение 769
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство.

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство. Следва да се проучи 
осъществимостта в някои 
отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия, 
като се използват подходящи 
инструменти за моделиране на 
атмосферата и океаните. За 
осъществяването на тези цели ще 
бъде създаден отделен бюджетен ред 
за европейските индустриални 
инициативи (ЕИИ) за вятърна 
енергия в рамките на плана SET.

Or. en
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Обосновка

В своята Пътна карта за енергията за 2050 г. ЕО очаква вятърната енергия да бъде 
ключова технология за производство на електроенергия с най-голям дял от между
31,6 % и 48,7 % в производството на електроенергия през 2050 г. Това няма да се случи 
без необходимото финансиране на научни изследвания.  С този бюджетен ред ще се 
осигури не само финансова подкрепа, но и политическата сигурност, необходима за 
разработването на стратегии за инвестиции от страна на промишлеността, които 
ще увеличат ефекта на лоста при съфинансираните проекти.

Изменение 770
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за слънчева енергия 
(фотоволтаиката (PV) и концентратори 
на слънчева енергия (CSP), следва да 
бъдат намалени наполовина до 2020 г. в 
сравнение с 2010 г., за да може тя да си 
извоюва дял от пазара на 
електроенергия.

Разходите за слънчева енергия 
(фотоволтаиката (PV) и концентратори 
на слънчева енергия (CSP), следва да 
бъдат намалени най-малко наполовина 
до 2020 г. в сравнение с 2010 г., за да 
може тя да си извоюва дял от пазара на 
електроенергия.

Or. it

Изменение 771
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на 
масовото производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране.

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на
ползите от масовото производство с 
оглед на широкомащабното 
инсталиране с достъпна и 
конкурентна себестойност.
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Or. it

Изменение 772
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на 
масовото производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране.

По отношение на PV за това ще са 
необходими научни изследвания върху
производствени процеси и продукти с 
по-голяма производителност, 
демонстрации и изпитване на масовото 
производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране и 
дългосрочното изследване на нови 
технологии. Вниманието ще бъде 
насочено към разработването и 
демонстрацията на подобрен мрежов 
интерфейс (мрежово съхранение и 
активни инвертори, осигуряващи 
услуги за функционирането на 
електрическата система) и към 
подобрен интерфейс на сградите 
(нови многофункционални PV модули 
и елементи за баланс на системата с 
конкретни функции за интегриране в 
сгради).

Or. en

Обосновка

„Хоризонт 2020“ следва да допринася за осъществяването на всички приоритети, 
посочени в пътните карти за 2010-2020 г. по отношение на PV и CSP технологиите 
съгласно Европейската инициатива за слънчева енергия.

Изменение 773
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При CSP ударението ще бъде поставено 
върху разработването на начини за 
увеличаване на ефикасността при 
същевременно намаляване на разходите 
и въздействието върху околната среда,
като по този начин ще стане 
възможен преходът към фаза на 
промишлено производство за доказани 
технологии, както и построяването на 
първите електроцентрали от този вид.
Ще бъдат изпитани решения за 
ефективно комбиниране на 
производството на електричество от 
слънчева енергия с обезсоляване на 
вода.

При CSP ударението ще бъде поставено 
върху разработването на начини за 
увеличаване на ефикасността и 
възможностите за разпращане чрез 
съхранение и хибридизация, при 
същевременно намаляване на разходите 
и въздействието върху околната среда. 
Наред с изследователските въпроси,
целта е да се насърчи преходът към 
фаза на промишлено производство за 
доказани технологии, както и 
построяването на първите 
електроцентрали от този вид. Решения 
за ефективно комбиниране на 
производството на електричество от 
слънчева енергия и други възобновяеми 
източници на енергия, като биомаса в 
хибридни централи могат да 
осигурят стабилно производство на 
електроенергия или да служат за 
други цели, като обезсоляване на вода.

Or. en

Обосновка

„Хоризонт 2020“ следва да допринася за осъществяването на всички приоритети, 
посочени в пътните карти за 2010-2020 г. по отношение на PV и CSP технологиите 
съгласно Европейската инициатива за слънчева енергия.

Изменение 774
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на 

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и 
системи, демонстрации и изпитване на 
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масовото производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране.

масовото производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране както 
на централизирани, така и на малки 
децентрализирани PV системи и 
съсредоточаване върху силните 
страни на Европа като 
индустриалния дизайн и 
интегрирането в сгради.

Or. en

Изменение 775
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се получи по-ясна представа 
относно възможностите на 
слънчевата енергия да постигне 
поставените цели, ще бъде създаден 
отделен бюджетен ред за 
европейските индустриални 
инициативи (ЕИИ) за слънчева 
енергия в рамките на плана SET.

Or. it

Изменение 776
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.3. Разработване на 
конкурентоспособни и безопасни за 
околната среда технологии за 
улавяне, транспортиране и 
складиране на CO2

заличава се
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Улавянето и съхранението на 
въглерод (УСВ) е основната 
технология, която трябва да бъде 
широко разгърната в търговски 
мащаб на световно равнище, за да се 
постигне целта за производство на 
енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните 
разходи за улавяне и складиране на 
въглерода в енергийния сектор, 
направени за централи с изгаряне на 
въглища и газ, в сравнение с 
еквивалентни централи без улавяне и 
складиране на въглерода, както и с 
енергоемки промишлени инсталации.
Ще бъдат подкрепени по-специално 
дейности за демонстриране на 
пълната верига от операции за 
улавяне и съхранение на СО2 за 
представителен набор от различни 
технологии за улавяне, пренос и 
съхранение. Това ще бъде 
съпътствано от научни изследвания с 
цел по-нататъшно разработване на 
тези технологии и създаване на по-
конкурентоспособни технологии за 
улавяне, на усъвършенствани 
компоненти, цялостни системи и 
процеси, на технологии за безопасно 
съхранение в геоложки обекти и на 
рационални решения за 
широкомащабното повторно 
използване на уловен CO2, за да се даде 
възможност за търговско внедряване 
на технологии за улавяне и съхранение 
на CO2 (УСВ) в топлоелектрически 
централи на базата на изкопаеми 
горива и в други въглеродно-
интензивни промишлени 
производства, които ще влязат в 
експлоатация след 2020 г.

Or. it
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Изменение 777
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.3. Разработване на 
конкурентоспособни и безопасни за 
околната среда технологии за 
улавяне, транспортиране и 
складиране на CO2

заличава се

Улавянето и съхранението на 
въглерод (УСВ) е основната 
технология, която трябва да бъде 
широко разгърната в търговски 
мащаб на световно равнище, за да се 
постигне целта за производство на 
енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните 
разходи за улавяне и складиране на 
въглерода в енергийния сектор, 
направени за централи с изгаряне на 
въглища и газ, в сравнение с 
еквивалентни централи без улавяне и 
складиране на въглерода, както и с 
енергоемки промишлени инсталации.
Ще бъдат подкрепени по-специално 
дейности за демонстриране на 
пълната верига от операции за 
улавяне и съхранение на СО2 за 
представителен набор от различни 
технологии за улавяне, пренос и 
съхранение. Това ще бъде 
съпътствано от научни изследвания с 
цел по-нататъшно разработване на 
тези технологии и създаване на по-
конкурентоспособни технологии за 
улавяне, на усъвършенствани 
компоненти, цялостни системи и 
процеси, на технологии за безопасно 
съхранение в геоложки обекти и на 
рационални решения за 
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широкомащабното повторно 
използване на уловен CO2, за да се даде 
възможност за търговско внедряване 
на технологии за улавяне и съхранение 
на CO2 (УСВ) в топлоелектрически 
централи на базата на изкопаеми 
горива и в други въглеродно-
интензивни промишлени 
производства, които ще влязат в 
експлоатация след 2020 г.

Or. en

Изменение 778
Konrad Szymański

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2– точка 3.2.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.3. Разработване на 
конкурентоспособни и безопасни за 
околната среда технологии за улавяне, 
транспортиране и складиране на CO2

3.2.3. Разработване на 
конкурентоспособни и безопасни за 
околната среда технологии за улавяне, 
използване, транспортиране и 
складиране на CO2

Or. en

Изменение 779
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улавянето и съхранението на въглерод
(УСВ) е основната технология, която 
трябва да бъде широко разгърната в 
търговски мащаб на световно равнище, 
за да се постигне целта за производство 
на енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 

Улавянето и съхранението на въглерод
(УСВ), както и улавянето и 
използването му (УИВ),  са основните 
технологии, които трябва да бъдат
широко разгърнати в търговски мащаб 
на световно равнище, за да се постигне 
целта за производство на енергия без 
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емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните разходи 
за улавяне и складиране на въглерода в 
енергийния сектор, направени за 
централи с изгаряне на въглища и газ, в 
сравнение с еквивалентни централи без 
улавяне и складиране на въглерода, 
както и с енергоемки промишлени 
инсталации.

въглеродни емисии и промишленост с
ниски въглеродни емисии до 2050 г.
Целта е да се минимизират 
допълнителните разходи за улавяне и 
складиране на въглерода в енергийния 
сектор, направени за централи с 
изгаряне на въглища и газ, в сравнение с 
еквивалентни централи без улавяне и 
складиране на въглерода, както и с 
енергоемки промишлени инсталации.

Or. en

Изменение 780
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улавянето и съхранението на въглерод
(УСВ) е основната технология, която
трябва да бъде широко разгърната в 
търговски мащаб на световно равнище, 
за да се постигне целта за производство 
на енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните разходи 
за улавяне и складиране на въглерода в 
енергийния сектор, направени за 
централи с изгаряне на въглища и газ, в 
сравнение с еквивалентни централи без 
улавяне и складиране на въглерода, 
както и с енергоемки промишлени 
инсталации.

Улавянето и съхранението на въглерод
(УСВ) е една от технологиите, които
трябва да бъдат широко разгърнати в 
търговски мащаб на световно равнище, 
за да се постигне целта за производство 
на енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните разходи 
за улавяне и складиране на въглерода в 
енергийния сектор, направени за 
централи с изгаряне на въглища и газ, в 
сравнение с еквивалентни централи без 
улавяне и складиране на въглерода, 
както и с енергоемки промишлени 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Определянето на УСВ като „основна технология“ за постигане на икономика с ниски 
въглеродни емисии е преувеличено, като се има предвид ролята на енергийната 
ефективност, възобновяемите енергийни източници и интелигентните мрежи като 
„печеливши при всички условия“ подходи към намаляването на емисиите на CO2. Освен 
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това факторът дисперсия на CO2 при съхранение е все още предмет на спорове.

Изменение 781
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улавянето и съхранението на въглерод
(УСВ) е основната технология, която 
трябва да бъде широко разгърната в 
търговски мащаб на световно равнище, 
за да се постигне целта за производство 
на енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните разходи 
за улавяне и складиране на въглерода в 
енергийния сектор, направени за
централи с изгаряне на въглища и газ, в 
сравнение с еквивалентни централи без 
улавяне и складиране на въглерода, 
както и с енергоемки промишлени 
инсталации.

Улавянето и съхранението на въглерод
(УСВ) е основната технология, която 
трябва да бъде широко разгърната в 
търговски мащаб на световно равнище, 
за да се постигне целта за производство 
на енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните разходи 
за улавяне и складиране на въглерода в 
енергийния сектор, и по-специално в
централи с изгаряне на газ, в сравнение 
с еквивалентни централи без улавяне и 
складиране на въглерода, както и с 
енергоемки промишлени инсталации.

Or. en

Изменение 782
Konrad Szymański

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улавянето и използването на 
въглерод (УИВ) предлага 
възможности за приложения с 
добавена стойност на СО2, уловен от 
електроцентрали и промишлени 
инсталации и би могло да допринесе 
за икономика с ниски въглеродни 
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емисии. Следва да бъдат проучени 
системи за УСВ и технологии за 
превръщане на СО2 в продукти като 
химикали, торове, горива и биомасла.

Or. en

Изменение 783
Konrad Szymański

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ефектът от улавянето на въглерод 
може да допълнен от съхранението 
му в химически продукти (въглеродни 
химикали). Освен това съществува и 
възможност за производство на 
горива за съхранение на базата на 
синтетичен газ, които могат да 
бъдат използвани за уравновесяване на 
подаването при променливо 
генериране на енергия чрез включване 
на възобновяем водород. Така 
произведеното гориво може да се 
използва за производство на 
електричество в пикови от гледна 
точка на потреблението часове. 
Разработването на икономически 
ефективни и горивно толерантни 
технологии за газификация е важно за 
тези системи.

Or. en

Изменение 784
Konrad Szymański

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3 – параграф 1 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това трябва да се разработи 
своевременно надеждна 
инфраструктура за СО2, тъй като 
повечето електроцентрали, 
работещи с изкопаеми горива и други 
източници на СО2, няма да бъдат 
близо до зоните за съхранение, които 
в много от случаите са под морското 
дъно, докато електрическите 
централи се намират там, където 
търсенето е по-голямо.

Or. en

Изменение 785
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени по-специално 
дейности за демонстриране на пълната 
верига от операции за улавяне и 
съхранение на СО2 за представителен 
набор от различни технологии за 
улавяне, пренос и съхранение. Това ще 
бъде съпътствано от научни 
изследвания с цел по-нататъшно 
разработване на тези технологии и 
създаване на по-конкурентоспособни 
технологии за улавяне, на 
усъвършенствани компоненти, цялостни 
системи и процеси, на технологии за 
безопасно съхранение в геоложки 
обекти и на рационални решения за 
широкомащабното повторно използване 
на уловен CO2, за да се даде 
възможност за търговско внедряване на 
технологии за улавяне и съхранение на 
CO2 (УСВ) в топлоелектрически 
централи на базата на изкопаеми горива 

Ще бъдат подкрепени проучвания, 
финансирани от публично-частни 
партньорства, по-специално дейности 
за демонстриране на пълната верига от 
операции за улавяне и съхранение на 
СО2 за представителен набор от 
различни технологии за улавяне, пренос 
и съхранение, както и технологии за 
улавяне и използване на въглерод 
(УИВ). Това ще бъде съпътствано от 
научни изследвания, финансирани от 
публично-частни партньорства с цел 
по-нататъшно разработване на тези 
технологии и създаване на по-
конкурентоспособни технологии за 
улавяне и използване, на 
усъвършенствани компоненти, цялостни 
системи и процеси, на технологии за 
безопасно съхранение в геоложки 
обекти и на рационални решения за 
широкомащабното повторно използване 
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и в други въглеродно-интензивни 
промишлени производства, които ще 
влязат в експлоатация след 2020 г.

на уловен CO2, за да се даде възможност 
за търговско внедряване на технологии 
за улавяне и съхранение и за улавяне и 
използване на CO2 (УСВ и УИВ)  в 
топлоелектрически централи на базата 
на изкопаеми горива и в други 
въглеродно-интензивни промишлени 
производства, които ще влязат в 
експлоатация след 2020 г.

Or. en

Обосновка

Усилията следва да бъдат насочени не само към улавянето и съхранението, но и 
едновременно с това към щадящото околната среда и устойчиво използване на CO2.
Тъй като тези проучвания са твърде скъпи и тъй като целта е търговско 
приложение, те трябва да бъдат съфинансирани от частния сектор.

Изменение 786
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно широкото им 
внедряване в промишлен мащаб, 
включително интеграция в мрежата. 
Добиването на енергия от океана на 
базата на приливите, теченията или 
вълните предлага предвидими резултати 
с действително нулеви емисии на 

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно широкото им 
внедряване в промишлен мащаб, 
включително интеграция в мрежата. 
Добиването на енергия от океана на 
базата на приливите, теченията или 
вълните предлага предвидими резултати 
с действително нулеви емисии на 
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въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване, както и 
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води.

въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване, както и 
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води. С цел 
да се получи по-ясна представа 
относно възможностите на 
водноелектрическата, 
геотермалната, морската и други 
видове възобновяема енергия да 
постигнат поставените цели, ще 
бъде създаден отделен бюджетен ред 
за европейските индустриални 
инициативи (ЕИИ) за тези видове 
енергия в рамките на плана SET.

Or. it

Изменение 787
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно широкото им 
внедряване в промишлен мащаб, 

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно внедряването им  в 
промишлен мащаб, включително 
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включително интеграция в мрежата.
Добиването на енергия от океана на 
базата на приливите, теченията или 
вълните предлага предвидими резултати 
с действително нулеви емисии на 
въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване, както и 
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води.

интеграция в мрежата. Добиването на 
енергия от океана на базата на 
приливите, теченията или вълните 
предлага предвидими резултати с 
действително нулеви емисии на 
въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване и следва да се 
постави по-силен акцент върху
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води, като 
вниманието бъде съсредоточено върху 
издръжливостта, енергоемкостта и 
прогнозирането, като се започне с 
малки демонстрационни модели.

Or. en

Изменение 788
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4 a. Намаляване на въздействието 
върху околната среда на преходните 
енергийни източници
Пътната карта към нисковъглеродна 
икономика показва, че в краткосрочен 
до средносрочен план газът може да 
допринесе за трансформирането на 
енергийната система. По време на 
преходния период, за постигане на 
тези намаления на емисиите, трябва 
да се направят значителни 
инвестиции в научноизследователска 
и развойна дейност, в 
демонстрационна дейност и в 
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пазарната реализация на ефективни, 
нисковъглеродни енергийни 
технологии с ниски емисии за 
преходни енергийни източници. 
Технологичните изследвания и 
демонстрационните проекти следва 
да бъдат насочени към постигането 
на по-добри резултати по отношение 
на околната среда, управлението на 
риска и безопасността на местния 
конвенционален и неконвенционален 
въглеводород като основен източник
на гориво за производство на 
електроенергия и комбинирано 
отопление и охлаждане. Целта е да 
бъдат намалени емисиите и 
въздействието им върху околната 
среда докато не бъдат заменени и 
постепенно изместени от 
нисковъглеродни алтернативи.

Or. en

Изменение 789
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постигането на целите на Европа за 
енергията и намаляването на СО2
изисква също разработването на нови 
горива и мобилни източници на енергия.
Това е особено важно за постигане на 
целта за интелигентен, „зелен“ и 
интегриран транспорт. Веригите за 
създаване на стойност при тези 
технологии и алтернативни горива не са 
достатъчно развити и трябва да бъде 
ускорено достигането на 
демонстрационен мащаб от тях.

Постигането на целите на Европа за 
енергията и намаляването на СО2
изисква също преминаване към друг 
вид транспорт разработването на нови 
горива и мобилни източници на енергия.
Това е особено важно за постигане на 
целта за интелигентен, „зелен“ и 
интегриран транспорт. Веригите за 
създаване на стойност при тези 
технологии и алтернативни горива не са 
достатъчно развити и трябва да бъде 
ускорено достигането на 
демонстрационен мащаб от тях.
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Or. en

Изменение 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
производство на модерни биогорива от 
второ поколение, като се използват 
различни вериги за създаване на 
стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса, 
включително CCS. Целта е да се 
разработи и демонстрира технологията 
за различните начини за производство 
на енергия от биомаса в различни 
мащаби, като се вземат предвид 
различните географски и климатични 
условия, както и логистични 
ограничения. Дългосрочните научни 
изследвания ще способстват за 
развитието на устойчива индустрия в 
областта на енергията от биомаса в 
периода след 2020 г. Тези дейности ще 
допълнят научните изследвания нагоре 
(изходна суровина, биоресурси) и 
надолу по веригата (интегриране в 
автомобилния парк), извършвани в 
рамките на други актуални обществени 
предизвикателства.

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
устойчиво производство на модерни 
биогорива от второ поколение, като се 
използват различни вериги за създаване 
на стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса, 
включително CCS. Целта е да се 
разработи и демонстрира технологията 
за различните начини за производство 
на енергия от биомаса в различни 
мащаби, като се вземат предвид 
производството на големи обеми 
биомаса на конкурентни 
производствени цени при различните 
географски и климатични условия, 
както и логистични ограничения. 
Дългосрочните научни изследвания ще 
способстват за развитието на устойчива 
индустрия в областта на енергията от 
биомаса в периода след 2020 г. Тези 
дейности ще допълнят научните 
изследвания нагоре (изходна суровина, 
биоресурси) и надолу по веригата 
(интегриране в автомобилния парк), 
извършвани в рамките на други 
актуални обществени 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 791
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно
производство на модерни биогорива от 
второ поколение, като се използват 
различни вериги за създаване на 
стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса, 
включително CCS. Целта е да се 
разработи и демонстрира технологията 
за различните начини за производство 
на енергия от биомаса в различни 
мащаби, като се вземат предвид 
различните географски и климатични 
условия, както и логистични 
ограничения. Дългосрочните научни 
изследвания ще способстват за 
развитието на устойчива индустрия в 
областта на енергията от биомаса в 
периода след 2020 г. Тези дейности ще 
допълнят научните изследвания нагоре
(изходна суровина, биоресурси) и 
надолу по веригата (интегриране в 
автомобилния парк), извършвани в 
рамките на други актуални обществени 
предизвикателства.

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за екологично 
устойчиво и щадящо климата
производство на модерно поколение
биогорива, като се използват различни 
вериги за създаване на стойност в 
транспорта, и за високоефективно от 
енергийна гледна точка комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса. Целта е 
да се разработи и демонстрира 
технологията за различните начини за 
производство на енергия от биомаса в 
различни мащаби, като се вземат 
предвид въглеродният дълг към 
атмосферата на различните суровини 
от биомаса, включително пряката и 
косвената смяна на предназначението 
на земята, различните географски и
климатични условия, както и 
логистични ограничения.
Дългосрочните научни изследвания ще 
способстват за развитието на устойчива 
индустрия в областта на енергията от 
биомаса в периода след 2020 г. Тези 
дейности ще допълнят научните 
изследвания нагоре (изходна суровина, 
биоресурси) и надолу по веригата
(интегриране в автомобилния парк), 
извършвани в рамките на други 
актуални обществени 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 792
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
производство на модерни биогорива от 
второ поколение, като се използват 
различни вериги за създаване на 
стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса, 
включително CCS. Целта е да се 
разработи и демонстрира технологията 
за различните начини за производство 
на енергия от биомаса в различни 
мащаби, като се вземат предвид 
различните географски и климатични 
условия, както и логистични 
ограничения. Дългосрочните научни 
изследвания ще способстват за 
развитието на устойчива индустрия в 
областта на енергията от биомаса в 
периода след 2020 г. Тези дейности ще 
допълнят научните изследвания нагоре 
(изходна суровина, биоресурси) и 
надолу по веригата (интегриране в 
автомобилния парк), извършвани в 
рамките на други актуални обществени 
предизвикателства.

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
устойчиво производство на модерни 
биогорива от второ поколение, като се 
използват различни вериги за създаване 
на стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса. Целта е 
да се разработи и демонстрира 
технологията за различните начини за 
производство на енергия от биомаса в 
различни мащаби, като се вземат 
предвид различните географски и 
климатични условия, както и 
логистични ограничения. 
Дългосрочните научни изследвания ще 
способстват за развитието на устойчива 
индустрия в областта на енергията от 
биомаса в периода след 2020 г. Тези 
дейности ще допълнят научните 
изследвания нагоре (изходна суровина, 
биоресурси) и надолу по веригата 
(интегриране в автомобилния парк), 
извършвани в рамките на други 
актуални обществени 
предизвикателства.

Or. it

Изменение 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
производство на модерни биогорива от 
второ поколение, като се използват 
различни вериги за създаване на 
стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса, 
включително CCS. Целта е да се 
разработи и демонстрира технологията 
за различните начини за производство 
на енергия от биомаса в различни 
мащаби, като се вземат предвид 
различните географски и климатични 
условия, както и логистични 
ограничения. Дългосрочните научни 
изследвания ще способстват за 
развитието на устойчива индустрия в 
областта на енергията от биомаса в 
периода след 2020 г. Тези дейности ще 
допълнят научните изследвания нагоре 
(изходна суровина, биоресурси) и 
надолу по веригата (интегриране в 
автомобилния парк), извършвани в 
рамките на други актуални обществени 
предизвикателства.

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно и 
напълно устойчиво производство на 
модерни биогорива от второ и трето 
поколение, като се използват различни 
вериги за създаване на стойност в 
транспорта, и за високоефективно 
комбинирано производство на топлинна 
енергия и електроенергия на база 
биомаса, включително CCS. Целта е да 
се разработи и демонстрира 
технологията за различните начини за 
производство на енергия от биомаса в 
различни мащаби, като се вземат 
предвид различните географски и 
климатични условия, както и 
логистични ограничения. 
Дългосрочните научни изследвания ще 
способстват за развитието на устойчива 
индустрия в областта на енергията от 
биомаса в периода след 2020 г. Тези 
дейности ще допълнят научните 
изследвания нагоре (изходна суровина, 
биоресурси) и надолу по веригата 
(интегриране в автомобилния парк), 
извършвани в рамките на други 
актуални обществени 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 794
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 

Целта при енергията от биомаса е да 
бъдат доведени до търговска зрелост 
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най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
устойчиво производство на модерни 
биогорива от второ поколение, като се 
използват различни вериги за създаване 
на стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса, 
включително CCS. Целта е да се 
разработи и демонстрира технологията 
за различните начини за производство 
на енергия от биомаса в различни 
мащаби, като се вземат предвид 
различните географски и климатични 
условия, както и логистични
ограничения. Дългосрочните научни 
изследвания ще способстват за 
развитието на устойчива индустрия в 
областта на енергията от биомаса в 
периода след 2020 г. Тези дейности ще 
допълнят научните изследвания нагоре
(изходна суровина, биоресурси) и 
надолу по веригата (интегриране в 
автомобилния парк), извършвани в 
рамките на други актуални обществени 
предизвикателства.

най-обещаващите технологии, да се 
даде възможност за широкомащабно 
устойчиво производство на модерни 
биогорива от второ поколение, като се 
използват различни вериги за създаване 
на стойност в транспорта, и за 
високоефективно комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия на база биомаса. Целта е 
да се разработи и демонстрира 
технологията за различните начини за 
производство на енергия от биомаса в 
различни мащаби, като се вземат 
предвид различните географски и 
климатични условия, както и 
логистични ограничения.
Дългосрочните научни изследвания ще 
способстват за развитието на устойчива 
индустрия в областта на енергията от 
биомаса в периода след 2020 г. Тези 
дейности ще допълнят научните 
изследвания нагоре (изходна суровина, 
биоресурси) и надолу по веригата
(интегриране в автомобилния парк), 
извършвани в рамките на други 
актуални обществени 
предизвикателства.

Or. en

Обосновка

CCS не е технология за производство на енергия от биомаса.

Изменение 795
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горивните клетки и водородът могат да 
дадат огромен принос за справяне с 
предизвикателства в областта на 
енергетиката, пред които е изправена 

Горивните клетки и водородът могат да 
дадат огромен принос за справяне с 
предизвикателства в областта на 
енергетиката, пред които е изправена 
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Европа. Повишаването на 
конкурентоспособността на тези 
технологии до пазарно равнище ще 
изисква значително намаляване на 
разходите. Като илюстрация разходите 
на горивните клетки за транспортни 
системи ще трябва да бъдат намалени 10 
пъти през следващите 10 години. За тази 
цел ще бъдат подкрепени 
широкомащабни демонстрационни и 
предпазарни дейности относно 
преносими, стационарни, транспортни 
приложения и свързаните с тях услуги, 
както и научни изследвания и 
технологични разработки в дългосрочен 
план за създаване на 
конкурентоспособна верига за 
производство на горивни клетки и 
водород и изграждане на 
инфраструктура в целия Съюз. 
Необходимо е тясно национално и 
международно сътрудничество, за да се 
даде възможност за пазарни пробиви с 
достатъчен мащаб, включително 
съставяне на подходящи стандарти.

Европа. Повишаването на 
конкурентоспособността на тези 
технологии до пазарно равнище ще 
изисква значително намаляване на 
разходите. Като илюстрация разходите 
на горивните клетки за транспортни 
системи ще трябва да бъдат намалени 
най-малко10 пъти през следващите 10 
години. За тази цел ще бъдат 
подкрепени широкомащабни 
демонстрационни и предпазарни 
дейности относно преносими, 
стационарни, транспортни приложения 
и свързаните с тях услуги, както и 
научни изследвания и технологични 
разработки в дългосрочен план за 
създаване на конкурентоспособна 
верига за производство на горивни 
клетки и водород и изграждане на 
инфраструктура в целия Съюз. 
Необходимо е тясно национално и 
международно сътрудничество, за да се 
даде възможност за пазарни пробиви с 
достатъчен мащаб, включително 
съставяне на подходящи стандарти.

Or. it

Изменение 796
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горивните клетки и водородът могат да 
дадат огромен принос за справяне с 
предизвикателства в областта на 
енергетиката, пред които е изправена 
Европа. Повишаването на 
конкурентоспособността на тези 
технологии до пазарно равнище ще 
изисква значително намаляване на 
разходите. Като илюстрация разходите 

Горивните клетки и водородът могат да 
дадат огромен принос за справяне с 
предизвикателства в областта на 
енергетиката, пред които е изправена
Европа. Повишаването на 
конкурентоспособността на тези 
технологии до пазарно равнище ще 
изисква значително намаляване на 
разходите. Като илюстрация разходите 
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на горивните клетки за транспортни 
системи ще трябва да бъдат намалени 10 
пъти през следващите 10 години. За тази 
цел ще бъдат подкрепени
широкомащабни демонстрационни и 
предпазарни дейности относно 
преносими, стационарни, транспортни 
приложения и свързаните с тях услуги, 
както и научни изследвания и 
технологични разработки в дългосрочен 
план за създаване на
конкурентоспособна верига за 
производство на горивни клетки и 
водород и изграждане на 
инфраструктура в целия Съюз.
Необходимо е тясно национално и 
международно сътрудничество, за да се 
даде възможност за пазарни пробиви с 
достатъчен мащаб, включително 
съставяне на подходящи стандарти.

на горивните клетки за транспортни 
системи ще трябва да бъдат намалени 10 
пъти през следващите 10 години. За тази 
цел ще бъдат подкрепени 
демонстрационни и предпазарни 
дейности относно преносими, 
стационарни, транспортни приложения 
и свързаните с тях услуги, както и 
научни изследвания и технологични 
разработки в дългосрочен план за 
създаване на устойчива верига за 
производство на горивни клетки и 
водород и изграждане на 
инфраструктура в целия Съюз.
Необходимо е тясно национално и 
международно сътрудничество, за да се 
даде възможност за пазарни пробиви с 
достатъчен мащаб, включително 
съставяне на подходящи стандарти.

Or. en

Изменение 797
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.3 – точка 3.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуват редица нови варианти с 
дългосрочен потенциал като горива от
метали на прах, от фотосинтезиращи 
микроорганизми (във водна и наземна 
среда) и от изкуствени процеси, 
имитиращи фотосинтезата. Тези нови 
пътища могат да предложат потенциал 
за по-ефективно преобразуване на 
енергията, по-рентабилни и устойчиви 
технологии и процеси, които са почти 
неутрални по отношение на емисиите на
„парникови газове“ и не се нуждаят от 
земеделски площи. Ще бъде подкрепено 
по-специално развитието на тези нови 

Съществуват редица нови варианти с 
дългосрочен потенциал като горива от 
фотосинтезиращи микроорганизми (във 
водна и наземна среда) и от изкуствени 
процеси, имитиращи фотосинтезата.
Тези нови пътища могат да предложат 
потенциал за по-ефективно 
преобразуване на енергията, по-
рентабилни и устойчиви технологии и 
процеси, които са почти неутрални по 
отношение на емисиите на „парникови 
газове“ и не се нуждаят от земеделски 
площи. Ще бъде подкрепено по-
специално развитието на устойчивите 
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и други потенциални технологии от 
лабораторен към демонстрационни 
стадий с цел осъществяване на 
демонстрации в предпазарен стадий 
до 2020 г.

и безопасните технологии от 
лабораторен към демонстрационни 
стадий с акцент върху енергийните 
разходи през жизнения цикъл и 
въздействието върху околната среда.

Or. en

Изменение 798
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – параграф 3.3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.3 a. Гъвкави и ефективни 
електроцентрали, работещи с 
изкопаеми горива, позволяващи 
използване на променливи  
възобновяеми източници
Гъвкавите и ефективни 
електроцентрали, работещи с 
изкопаеми горива, все още са важни за 
гарантиране на стабилността на 
мрежата и сигурността на 
електрозахранването. В период на 
преход, при преминаването към 
нисковъглеродна икономика, ние сме 
изправени пред предизвикателството 
да уравновесяваме производството на 
електричество от променливи 
възобновяеми източници с това от 
гъвкави конвенционални 
електроцентрали. Понастоящем 
конвенционалните електроцентрали 
работят при основно натоварване, но 
когато се използват като резервни 
мощности при генериране на енергия 
от възобновяеми източници, те  
често ще работят при частично 
натоварване. В този режим те са по-
малко ефективни, което се отразява 
върху емисиите на парникови газове.
Необходими са изследвания за 
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оптимизиране на гъвкавостта и 
ефективността на 
конвенционалните електроцентрали, 
когато работят при частично 
натоварване, като така се гарантира 
наличието на гъвкав и ефективен 
резерв, съпровождащ и подкрепящ 
растящото използване на 
възобновяеми енергийни източници, и 
постепенната, все по-голяма 
интеграция на електроенергия от 
различни възобновяеми източници в 
мрежата.

Or. en

Изменение 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4. Единна, интелигентна европейска 
мрежа за електроенергия

3.4. Единна интелигентна, гъвкава
европейска енергийна мрежа

Or. en

Изменение 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуват три взаимно свързани 
изисквания, на които
електроенергийните мрежи трябва да 
отговорят, за да позволят удобна за 
потребителите електроенергийна 
система с нарастваща степен на 
декарбонизация: масивно нарастване на 

Съществуват три взаимно свързани 
изисквания, на които енергийните
мрежи трябва да отговорят, за да 
позволят удобна за потребителите 
електроенергийна система с нарастващ 
дял на производството на 
електричество от възобновяеми 
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интегрираните в системата източници 
на възобновяема енергия; и управление 
на взаимодействието между милиони 
доставчици и клиенти (като все повече 
домакинства ще бъдат и двете), 
включително собствениците на 
електрически превозни средства.
Бъдещите мрежи за електроенергия ще 
играят ключова роля в прехода към
напълно беземисионна
електроенергийна система, като в 
същото време ще осигуряват 
допълнителна гъвкавост и икономии за 
потребителите. Приоритетната цел до 
2020 г. е около 35 % от пренасяната и 
разпределяна електроенергия да се 
добиват от централизирани или 
разпределени възобновяеми енергийни 
източници.

енергийни източници: създаване на 
паневропейски пазар; масивно 
нарастване на интегрираните в 
системата източници на възобновяема 
енергия; и управление на 
взаимодействието между милиони 
доставчици и клиенти (като все повече 
домакинства ще бъдат и двете), 
включително собствениците на 
електрически превозни средства.
Бъдещите мрежи за електроенергия ще 
играят ключова роля в прехода към 
електроенергийна система, основана 
изцяло на възобновяеми източници на 
енергия, като в същото време ще 
осигуряват допълнителна гъвкавост и 
икономии за потребителите.
Приоритетната цел до 2020 г. е около 
35 % от пренасяната и разпределяна 
електроенергия да се добиват от 
централизирани или разпределени 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Изменение 801
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуват три взаимно свързани 
изисквания, на които 
електроенергийните мрежи трябва да 
отговорят, за да позволят удобна за 
потребителите електроенергийна 
система с нарастваща степен на 
декарбонизация: масивно нарастване на 
интегрираните в системата източници 
на възобновяема енергия; и управление 
на взаимодействието между милиони 
доставчици и клиенти (като все повече 
домакинства ще бъдат и двете), 

Съществуват три взаимно свързани 
изисквания, на които 
електроенергийните мрежи трябва да 
отговорят, за да позволят удобна за 
потребителите електроенергийна 
система с нарастващ дял на 
производството на електроенергия 
от възобновяемите енергийни 
източници: създаване на паневропейски 
пазар; масивно нарастване на 
интегрираните в системата източници 
на възобновяема енергия; и управление 
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включително собствениците на 
електрически превозни средства. 
Бъдещите мрежи за електроенергия ще 
играят ключова роля в прехода към 
напълно беземисионна
електроенергийна система, като в 
същото време ще осигуряват 
допълнителна гъвкавост и икономии за 
потребителите. Приоритетната цел до 
2020 г. е около 35 % от пренасяната и 
разпределяна електроенергия да се 
добиват от централизирани или 
разпределени възобновяеми енергийни 
източници.

на взаимодействието между милиони 
доставчици и клиенти (като все повече 
домакинства ще бъдат и двете), 
включително собствениците на 
електрически превозни средства. 
Бъдещите мрежи за електроенергия ще 
играят ключова роля в прехода към 
електроенергийна система, основана 
изцяло на възобновяеми източници на 
енергия, като в същото време ще 
осигуряват допълнителна гъвкавост и 
икономии за потребителите. 
Приоритетната цел до 2020 г. е около 
35 % от пренасяната и разпределяна 
електроенергия да се добиват от 
централизирани или разпределени 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Изменение 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се разгледат всички 
възможности, позволяващи успешно 
привеждане в равновесие на търсенето и 
предлагането на енергия, за да се сведат 
до минимум емисиите и разходите. 
Нови технологии за енергийните 
системи и инфраструктура за 
двупосочна цифрова комуникация 
трябва да се проучат и интегрират в 
електропреносната мрежа. Това ще 
допринесе за по-добро планиране, 
наблюдение, контрол, надзор и 
безопасна експлоатация на мрежите в 
нормални и извънредни условия, както 
и за управлението на 
взаимоотношенията между доставчици 
и клиенти и за преноса, управлението и 
търговията с енергия. За разгръщането 

Трябва да се разгледат всички 
възможности, позволяващи успешно 
привеждане в равновесие на търсенето и 
предлагането на енергия, за да се сведат 
до минимум емисиите и разходите. 
Нови технологии за енергийните 
системи, управление на търсенето и 
инфраструктура за двупосочна цифрова 
комуникация трябва да се проучат и
интегрират в електропреносната мрежа. 
Това ще допринесе за по-добро 
планиране, наблюдение, контрол, 
надзор и безопасна експлоатация на 
мрежите в нормални и извънредни 
условия, както и за управлението на 
взаимоотношенията между доставчици 
и клиенти и за преноса, управлението и 
търговията с енергия. За разгръщането 
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на бъдещата инфраструктура, 
показателите и анализът на ползите и 
разходите следва да вземат предвид 
съображения, засягащи енергийната 
система като цяло. В допълнение, 
полезните взаимодействия между 
интелигентните електропреносни мрежи 
и телекомуникационните мрежи ще 
бъдат максимизирани, за да се избегне 
дублирането на инвестиции и да се 
ускори въвеждането на интелигентни 
енергийни услуги

на бъдещата инфраструктура, 
показателите и анализът на ползите и 
разходите следва да вземат предвид 
съображения, засягащи енергийната 
система като цяло. В допълнение, 
полезните взаимодействия между 
интелигентните електропреносни мрежи 
и телекомуникационните мрежи ще 
бъдат максимизирани, за да се избегне 
дублирането на инвестиции и да се 
ускори въвеждането на интелигентни 
енергийни услуги

Or. en

Изменение 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нови средства за съхраняване на 
енергия (както едромащабни 
съоръжения, така и акумулатори) и 
системи превозни средства ще осигурят 
необходимата гъвкавост между 
производството и търсенето. 
Усъвършенстването на ИКТ ще подобри 
допълнително гъвкавостта на търсенето 
на електрическа енергия, като 
предостави на потребителите (в 
промишлеността, търговията и 
домакинствата) необходимите 
инструменти за автоматизация.

Нови средства за съхраняване на 
енергия (както едромащабни 
съоръжения, така и акумулатори) и 
системи превозни средства ще осигурят 
необходимата гъвкавост между 
производството и търсенето. 
Усъвършенстването на ИКТ ще подобри 
допълнително гъвкавостта на търсенето 
на електрическа енергия, като 
предостави на потребителите (в 
промишлеността, търговията и
домакинствата) необходимите 
инструменти за автоматизация и 
контрол.

Or. en

Изменение 804
Fiona Hall, Kent Johansson
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4 a. Резерв от неизкопаеми горива и 
технологии за уравновесяване на 
подаването
Според анализа на Комисията в 
Пътната карта за енергията за 2050 
г. енергийният сектор на Съюза ще 
трябва да се декарбонизира с 93-99 % 
до 2030. Следователно, за да бъдат 
постигнати дългосрочните цели на 
Съюза в областта на енергетиката, 
след 2030 г. в Съюза няма да могат да 
се използват изкопаеми горива или 
други технологии, отделящи въглерод 
за производството на енергия (или 
производството им ще трябва да бъде 
сведено до абсолютния минимум). С 
оглед на това съществува спешна 
необходимост от научни изследвания  
за ускоряване на разработването и
използването на  резерв от 
неизкопаеми горива и технологии за 
уравновесяване на подаването, които 
да са гъвкави и напълно устойчиви, с 
оглед успешното интегриране на 
бързорастящото предлагане на 
непостоянни възобновяеми 
източници на енергия.
Технологиите за производство на 
енергия от изкопаеми горива няма да 
бъдат облагодетелствани от 
„Хоризонт 2020“, тъй като те вече са 
напълно разработени и получават 
достатъчно подкрепа от една зряла 
промишленост на изкопаемите 
горива. Финансирането на такива 
свързани с въглеродни емисии 
технологии противоречи на 
програмата на Съюза за 
декарбонизация до 2050 г. 

Or. en
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Изменение 805
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нови, по-ефикасни и икономически 
изгодни технологии ще бъдат 
необходими в дългосрочен план. Трябва 
да се ускори напредъкът посредством 
интердисциплинарни изследвания за 
постигане на научни пробиви в 
концепции, свързани с 
енергопотреблението, и техните базови 
технологии (например нанонаука, 
материалознание, физика на твърдите 
тела, ИКТ, бионаука, изчисления, 
космос); както и разработването на 
иновации в областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии.

Нови, по-ефикасни и икономически 
изгодни технологии ще бъдат 
необходими в дългосрочен план. Трябва 
да се ускори напредъкът посредством 
интердисциплинарни изследвания за 
постигане на научни пробиви в 
концепции, свързани с 
енергопотреблението, и техните базови 
технологии (например нанонаука, 
материалознание, физика на твърдите 
тела, ИКТ, бионаука, изчисления, 
космос, извличането на метали от 
критично значение от отпадъци, 
остатъци и странични продукти); 
както и разработването на иновации в 
областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии.

Or. en

Обосновка

Сигурно, чисто и ефективно производство на енергия не може да бъде постигнато 
без широко използване на възобновяеми източници, което зависи от някои метали от 
критично значение. Следва да бъдат проучени всички технологични начини за 
извличане на тези метали, включително от отпадъци, което представлява 
мултидисциплинарно проучване.

Изменение 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат необходими също модерни 
научни изследвания, за да се 
предоставят решения за приспособяване 
на енергийните системи към 
променящите се климатични условия. 
Приоритетите могат да бъдат 
адаптирани с оглед на нови научни и 
технологични нужди и възможности или 
различни новооткрити явления, които 
могат да разкрият обещаващи 
тенденции или рискове за обществото и 
които могат да възникнат в хода на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“.

Ще бъдат необходими също модерни 
научни изследвания, за да се 
предоставят решения за приспособяване 
на енергийните системи към 
променящите се климатични условия. 
Предизвикателствата, произтичащи 
от непостоянния характер на 
слънчевата и вятърната енергия 
трябва да бъдат разрешени.  
Приоритетите могат да бъдат 
адаптирани с оглед на нови научни и 
технологични нужди и възможности или 
различни новооткрити явления, които 
могат да разкрият обещаващи 
тенденции или рискове за обществото и 
които могат да възникнат в хода на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 807
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат необходими също модерни 
научни изследвания, за да се 
предоставят решения за приспособяване 
на енергийните системи към 
променящите се климатични условия. 
Приоритетите могат да бъдат 
адаптирани с оглед на нови научни и 
технологични нужди и възможности или 
различни новооткрити явления, които 
могат да разкрият обещаващи 
тенденции или рискове за обществото и 
които могат да възникнат в хода на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“.

Това може да включва 
изследователски и демонстрационни 
проекти за постигане на по-добри 
резултати по отношение на 
околната среда, управлението на 
риска и безопасността на нови 
енергийни източници, като 
неконвенционалния въглеводород.  Ще 
бъдат необходими също модерни 
научни изследвания, за да се 
предоставят решения за приспособяване 
на енергийните системи към 
променящите се климатични условия. 
Приоритетите могат да бъдат 
адаптирани с оглед на нови научни и 
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технологични нужди и възможности или 
различни новооткрити явления, които 
могат да разкрият обещаващи 
тенденции или рискове за обществото и 
които могат да възникнат в хода на 
изпълнението на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 808
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобни нововъведения ще се 
съсредоточат върху създаването на 
благоприятни пазарни условия на 
регулаторно, административно и 
финансово равнище за
нисковъглеродни, възобновяеми и 
енергийно ефективни технологии и 
решения. Ще бъдат подкрепени мерки, 
улесняващи изпълнението на 
енергийната политика, подготвящи 
основата за извършване на 
инвестициите, подпомагащи 
изграждането на капацитет и 
допринасящи за приемането от 
широката общественост.

Подобни нововъведения ще се 
съсредоточат върху създаването на 
благоприятни пазарни условия на 
регулаторно, административно и 
финансово равнище за възобновяеми и 
енергийно ефективни за крайните 
потребители технологии и решения.
Ще бъдат подкрепени мерки,
улесняващи изпълнението на 
енергийната политика, подготвящи 
основата за извършване на 
инвестициите, подпомагащи 
изграждането на капацитет и 
допринасящи за приемането от и 
участието на широката общественост.

Or. en

Изменение 809
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.7 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В контекста на точка 3.6. и на тази 
точка програмата „Интелигентна 
енергия — Европа“, която беше 
приложена успешно в рамките на 
програмата за конкурентоспособност 
и иновации, се продължава с 
амбициозно бюджетно разпределение 
в рамките на настоящата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 810
Britta Thomsen

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET), за да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата. 
Поради това пътните карти и плановете 
за изпълнение на плана SET ще дадат 
ценен принос за формулирането на 
работните програми. Управленската 
структура на плана SET ще се използва 
като принципна основа за определянето 
на стратегически приоритети и за 
координиране на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката в 

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET), за да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата. 
Поради това пътните карти и плановете 
за изпълнение на плана SET ще дадат 
ценен принос за формулирането на 
работните програми. Управленската 
структура на плана SET ще се използва 
като принципна основа за определянето 
на стратегически приоритети и за 
координиране на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката в 
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Съюза. Съюза. Данните от сектора в 
рамките на управлението на 
Европейските индустриални 
инициативи ще бъдат взети предвид 
официално и прозрачно по отношение 
на приоритети за финансиране на 
инструменти, посочени в плановете 
за изпълнение на Европейските 
индустриални инициативи. 
Инициативите ще се финансират 
чрез отделни бюджетни редове по 
технологии, създадени в рамките на 
плана SET.

Or. en

Обосновка

С отделни бюджетни редове за отделните индустриални инициативи ще се осигури 
по-голяма прозрачност и ще се допринесе за избягване на пазарлъци между 
технологии, които се допълват, като технологиите за производство на енергия от 
възобновяеми източници, за енергийна ефективност и за интелигентни мрежи.

Изменение 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET), за да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата. 
Поради това пътните карти и плановете 

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET), за да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата. 
Поради това пътните карти и плановете 
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за изпълнение на плана SET ще дадат 
ценен принос за формулирането на 
работните програми. Управленската 
структура на плана SET ще се използва 
като принципна основа за определянето 
на стратегически приоритети и за 
координиране на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката в 
Съюза.

за изпълнение на плана SET ще дадат 
ценен принос за формулирането на 
работните програми. Управленската 
структура на плана SET ще се използва 
като принципна основа за определянето 
на стратегически приоритети и за 
координиране на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката в 
Съюза. Данните от сектора в 
рамките на управлението на 
Европейските индустриални 
инициативи ще бъдат взети предвид 
по отношение на приоритети за 
финансиране, посочени в плановете за 
изпълнение на Европейските 
индустриални инициативи. 
Инициативите ще се финансират 
чрез отделни бюджетни редове по 
технологии, създадени в рамките на 
плана SET.

Or. en

Изменение 812
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET), за да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата.

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET), по-специално 
във връзка с технологиите, които със 
сигурност ще помогнат за
постигането на целите на политиката 



PE492.826v02-00 48/201 AM\909647BG.doc

BG

Поради това пътните карти и плановете 
за изпълнение на плана SET ще дадат 
ценен принос за формулирането на 
работните програми. Управленската 
структура на плана SET ще се използва 
като принципна основа за определянето 
на стратегически приоритети и за 
координиране на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката в 
Съюза.

на Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата
за 2020 г. и 2050 г., като същевременно 
се набляга върху технологиите, които 
допринасят най-много за създаване на 
работни места.  Поради това пътните 
карти и плановете за изпълнение на 
плана SET ще дадат ценен принос за 
формулирането на работните програми.
Управленската структура на плана SET
ще се използва като принципна основа 
за определянето на стратегически 
приоритети и за координиране на 
изследванията и иновациите в областта 
на енергетиката в Съюза.

Or. en

Изменение 813
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетите в нетехнологичната 
област ще се определят от енергийната 
политика и законодателството на ЕС.
Ще бъде подпомогнато възникването на 
благоприятна среда за масово 
внедряване на доказани технологични 
решения и услуги, процеси и 
политически инициативи за технологии 
с ниски емисии на въглерод и висока 
енергийна ефективност в Съюза. Това 
може да включва подкрепа за 
техническа помощ с цел подобряване и 
разгръщане на енергийната ефективност 
и осъществяване на инвестиции в 
енергията от възобновяеми източници.

Приоритетите в нетехнологичната 
област ще се определят от енергийната 
политика и законодателството на ЕС.
Ще бъде подпомогнато възникването на 
благоприятна среда за масово 
внедряване на доказани технологични 
решения и услуги, процеси и 
политически инициативи за технологии
за използване на възобновяеми 
енергийни източници  и с висока 
енергийна ефективност в Съюза. Това 
може да включва подкрепа за 
техническа помощ с цел подобряване и 
разгръщане на енергийната ефективност 
и осъществяване на инвестиции в 
енергията от възобновяеми източници.

Or. en
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Изменение 814
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорството с европейските 
заинтересовани страни ще бъде важно с 
оглед на съвместното ползване на 
ресурси и съвместното изпълнение. В 
зависимост от конкретния случай може 
да се очаква, че съществуващите 
европейски промишлени инициативи по 
плана SET ще бъдат превърнати в 
официални публично-частни 
партньорства, ако това бъде счетено за 
уместно, с цел да се увеличи равнището 
на съгласуваност на национално 
финансиране и да се стимулират 
съвместни действия в областта на 
научните изследвания и иновациите 
между държавите-членки. Ще се 
разгледа възможността, включително с 
държавите-членки, за предоставяне на 
подкрепа за съюзи на изпълнителите на 
публични научни изследвания, по-
специално на Съюза за европейски 
научни изследвания в областта на 
енергетиката, създаден съгласно плана 
SET, за да се обединят публични 
научноизследователски ресурси и 
инфраструктура за работа в критични 
научноизследователски области от 
европейски интерес. Приоритетите на 
плана SET следва да бъдат подкрепени 
от действия за международно 
координиране на дейностите съгласно 
принципа на „променливата геометрия“, 
като се отчитат възможностите и 
особеностите на страните.

Партньорството с европейските 
заинтересовани страни ще бъде важно с 
оглед на съвместното ползване на 
ресурси и съвместното изпълнение. 
Следва да се разработят иновативни 
инструменти за ускоряване на 
научноизследователската дейност, 
като патентни пулове, за споделяне 
на права върху индустриална 
собственост, при които дадена група 
плаща на притежателя на правата  
подходяща такса за достъп до права, 
или награди за иновации в тази 
област, за да се насърчи 
премахването на разделенията при 
научноизследователската дейност и 
да се даде тласък на изследванията 
както в публичния, така и в частния 
сектор. В зависимост от конкретния 
случай може да се очаква, че 
съществуващите европейски 
промишлени инициативи по плана SET 
ще бъдат превърнати в официални 
публично-частни партньорства, ако това 
бъде счетено за уместно, с цел да се 
увеличи равнището на съгласуваност на 
национално финансиране и да се 
стимулират съвместни действия в 
областта на научните изследвания и 
иновациите между държавите-членки. 
Ще се разгледа възможността, 
включително с държавите-членки, за 
предоставяне на подкрепа за съюзи на 
изпълнителите на публични научни 
изследвания, по-специално на Съюза за 
европейски научни изследвания в 
областта на енергетиката, създаден 
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съгласно плана SET, за да се обединят 
публични научноизследователски 
ресурси и инфраструктура за работа в 
критични научноизследователски 
области от европейски интерес. 
Приоритетите на плана SET следва да 
бъдат подкрепени от действия за 
международно координиране на 
дейностите съгласно принципа на 
„променливата геометрия“, като се 
отчитат възможностите и особеностите 
на страните.

Or. fr

Изменение 815
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорството с европейските 
заинтересовани страни ще бъде важно с 
оглед на съвместното ползване на 
ресурси и съвместното изпълнение. В 
зависимост от конкретния случай 
може да се очаква, че 
съществуващите европейски 
промишлени инициативи по плана 
SET ще бъдат превърнати в 
официални публично-частни 
партньорства, ако това бъде счетено 
за уместно, с цел да се увеличи 
равнището на съгласуваност на 
национално финансиране и да се 
стимулират съвместни действия в 
областта на научните изследвания и 
иновациите между държавите-
членки. Ще се разгледа възможността, 
включително с държавите-членки, за 
предоставяне на подкрепа за съюзи на 
изпълнителите на публични научни 
изследвания, по-специално на Съюза за 

Партньорството с европейските 
заинтересовани страни ще бъде важно с 
оглед на съвместното ползване на 
ресурси и съвместното изпълнение. Ще 
се разгледа възможността, включително 
с държавите-членки, за предоставяне на 
подкрепа за съюзи на изпълнителите на 
публични научни изследвания, по-
специално на Съюза за европейски 
научни изследвания в областта на 
енергетиката, създаден съгласно плана 
SET, за да се обединят публични 
научноизследователски ресурси и 
инфраструктура за работа в критични 
научноизследователски области от 
европейски интерес. Приоритетите на 
плана SET следва да бъдат подкрепени 
от действия за международно 
координиране на дейностите съгласно 
принципа на „променливата геометрия“, 
като се отчитат възможностите и 
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европейски научни изследвания в 
областта на енергетиката, създаден 
съгласно плана SET, за да се обединят 
публични научноизследователски 
ресурси и инфраструктура за работа в 
критични научноизследователски 
области от европейски интерес. 
Приоритетите на плана SET следва да 
бъдат подкрепени от действия за 
международно координиране на 
дейностите съгласно принципа на 
„променливата геометрия“, като се 
отчитат възможностите и особеностите 
на страните.

особеностите на страните.

Or. en

Изменение 816
Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорството с европейските 
заинтересовани страни ще бъде важно с 
оглед на съвместното ползване на 
ресурси и съвместното изпълнение. В 
зависимост от конкретния случай може 
да се очаква, че съществуващите 
европейски промишлени инициативи по 
плана SET ще бъдат превърнати в 
официални публично-частни 
партньорства, ако това бъде счетено за
уместно, с цел да се увеличи равнището 
на съгласуваност на национално 
финансиране и да се стимулират 
съвместни действия в областта на 
научните изследвания и иновациите 
между държавите-членки. Ще се 
разгледа възможността, включително с 
държавите-членки, за предоставяне на 
подкрепа за съюзи на изпълнителите на 
публични научни изследвания, по-
специално на Съюза за европейски 

Партньорството с европейските 
заинтересовани страни ще бъде важно с 
оглед на съвместното ползване на 
ресурси и съвместното изпълнение. В 
зависимост от конкретния случай може 
да се очаква, че съществуващите 
европейски промишлени инициативи по 
плана SET ще бъдат превърнати в 
официални публично-частни 
партньорства, ако това бъде счетено за 
уместно, с цел да се увеличи равнището 
на съгласуваност на национално 
финансиране и да се стимулират 
съвместни действия в областта на 
научните изследвания и иновациите 
между държавите-членки. Ще се 
разгледа възможността, включително с 
държавите-членки, за предоставяне на 
подкрепа за съюзи на изпълнителите на 
публични научни изследвания, по-
специално на Съюза за европейски 
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научни изследвания в областта на 
енергетиката, създаден съгласно плана 
SET, за да се обединят публични 
научноизследователски ресурси и 
инфраструктура за работа в критични 
научноизследователски области от 
европейски интерес. Приоритетите на 
плана SET следва да бъдат подкрепени 
от действия за международно 
координиране на дейностите съгласно 
принципа на „променливата геометрия“, 
като се отчитат възможностите и 
особеностите на страните.

научни изследвания в областта на 
енергетиката, създаден съгласно плана 
SET, за да се обединят публични 
научноизследователски ресурси и 
инфраструктура за работа в критични 
научноизследователски области от 
европейски интерес. Приоритетите на 
плана SET следва да бъдат подкрепени 
от действия за международно 
координиране на дейностите съгласно 
принципа на „променливата геометрия“, 
като се отчитат възможностите и 
особеностите на страните. 
Финансиране по „Хоризонт 2020“ 
няма да бъде предоставяно чрез 
механизми, които изискват 
привличане на национално 
съфинансиране, освен ако не бъдат 
приети мерки, които позволяват 
пълноценно участие на партньори по 
проекти от страни, които не могат 
да предоставят съфинансиране.

Or. en

Изменение 817
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информационната система на 
Европейската комисия за плана SET ще 
бъде мобилизирана, за да бъдат 
разработени, съвместно със 
заинтересованите страни, ключови 
показатели за измерване на резултатите 
(КПИР), които ще се използват за 
наблюдение на напредъка по 
изпълнението и ще бъдат 
преразглеждани редовно, с цел да се 
отчетат последните тенденции на 
развитието. Като цяло изпълнението в 

Информационната система на 
Европейската комисия за плана SET ще 
бъде мобилизирана, за да бъдат 
разработени, съвместно със 
заинтересованите страни, ключови 
показатели за измерване на резултатите 
(КПИР), които ще се използват за 
наблюдение на напредъка по 
изпълнението и ще бъдат 
преразглеждани редовно, с цел да се 
отчетат последните тенденции на 
развитието. Като цяло изпълнението в 
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рамките на това предизвикателство ще 
има за цел да подобри координирането
на съответните програми, инициативи и 
политики на Съюза, като например 
политиката на сближаване, по-
специално чрез националните и 
регионални стратегии за интелигентно 
специализиране и схемата за търговия с 
емисии, например механизми за 
подкрепа на демонстрационни проекти.

рамките на това предизвикателство ще 
има за цел да подобри координирането 
на съответните програми, инициативи и
политики на Съюза, като например 
политиката на сближаване, по-
специално чрез националните и 
регионални стратегии за интелигентно 
специализиране и схемата за търговия с 
емисии, например механизми за 
подкрепа на демонстрационни проекти в 
областта на производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност..

Or. en

Изменение 818
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 3 – точка 3.8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетите за взимане на 
решения и навлизане на пазара следва 
да се изграждат върху успеха на 
програмата Интелигентна енергия за 
Европа, която от създаването си през 
2003 г. е предоставила финансиране за 
повече от 500 европейски проекта, 
включващи 3500 европейски 
организации. Интелигентна енергия 
за Европа следва да продължи с 
подобни цели и следва да бъде 
управлявана по същия начин, както 
досега.

Or. en

Изменение 819
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Интелигентен, екологичен и 
интегриран транспорт

4. Интелигентни, екологични и 
интегрирани транспорт и мобилност

Or. en

Изменение 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4– точка 4.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. Ресурсно ефективен транспорт, 
съобразен с околната среда

4.1. Ресурсно ефективен,
екологосъобразен и достъпен
транспорт

Or. en

Изменение 821
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа издигна политическа цел за 
постигане на намаление с 60 % на 
емисиите на CO2 до 2050 г. За 
постигането Й ще бъде необходимо да 
се намали наполовина броят на 
автомобилите с „конвенционално 
гориво“ в градовете и да се изгради 
логистика с почти нулеви емисии в 
големите градски центрове до 2030 г. 
Делът на нисковъглеродните горива 
във въздухоплаването следва да 
достигне 40 % до 2050 г., а емисиите 

заличава се



AM\909647BG.doc 55/201 PE492.826v02-00

BG

на CO2 от корабни бункерни горива 
следва да бъдат намалени с 40 % до 
2050 г.

Or. it

Обосновка

Както става видно от името й, рамковата програма обхваща периода само до 2020 г.
Поради това няма смисъл да се разглеждат възможни бъдещи сценарии за 
следващите десетилетия.

Изменение 822
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европа издигна политическа цел за 
постигане на намаление с 60 % на 
емисиите на CO2 до 2050 г. За 
постигането й ще бъде необходимо да се 
намали наполовина броят на 
автомобилите с „конвенционално 
гориво“ в градовете и да се изгради 
логистика с почти нулеви емисии в 
големите градски центрове до 2030 г. 
Делът на нисковъглеродните горива във 
въздухоплаването следва да достигне 
40 % до 2050 г., а емисиите на CO2 от 
корабни бункерни горива следва да 
бъдат намалени с 40 % до 2050 г.

Европа издигна политическа цел за 
постигане на намаление с 60 % на 
емисиите на CO2 до 2050 г. в сравнение 
с равнищата от 1990 г. За постигането 
й ще бъде необходимо да се намали 
наполовина броят на автомобилите с 
„конвенционално гориво“ в градовете и 
да се изгради логистика с почти нулеви 
емисии в големите градски центрове до 
2030 г. Делът на нисковъглеродните 
горива във въздухоплаването следва да 
достигне 40 % до 2050 г., а емисиите на 
CO2 от корабни бункерни горива следва 
да бъдат намалени с 40 % до 2050 г. в 
сравнение с равнищата от 2005 г.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота. БЯЛА КНИГА, „Пътна карта за постигането на Eдинно 
европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на ресурсите“, Брюксел, 28.3.2011 г., COM(2011)144 
окончателен.
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Изменение 823
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите ще 
имат съществен принос за 
разработването и разпространението на 
необходимите решения за всички 
видове транспорт, които ще намалят 
значително емисиите на парникови 
газове (като CO2, NOх и SOх) в 
транспорта, които са вредни за околната 
среда, ще намалят зависимостта му от 
изкопаемите горива, като по този начин 
намалят въздействието му върху 
биоразнообразието, и ще съхранят 
природните ресурси.

Научните изследвания и иновациите ще 
имат съществен принос за 
разработването и разпространението на 
необходимите решения за всички 
видове транспорт, които на 
конкурентни пазарни цени ще намалят 
значително емисиите на парникови 
газове (като NOх и SOх) в транспорта, 
които са вредни за околната среда, ще 
намалят зависимостта му от 
изкопаемите горива, като по този начин 
намалят въздействието му върху 
биоразнообразието, и ще съхранят 
природните ресурси.

Or. it

Обосновка

Абсурдно и заблуждаващо е определянето на въглеродния диоксид, който се използва 
във фотосинтеза, като вреден за околната среда.

Изменение 824
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.1. –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите в тази област ще се 
фокусират върху крайните продукти, но 
ще допринесат също така за въвеждане 
на икономични и екологични процеси за 
проектиране и производство, като 
рециклирането ще бъде предвидено още 

Дейностите в тази област ще се 
фокусират върху крайните продукти, но 
ще допринесат също така за въвеждане 
на икономични и екологични процеси за 
проектиране и производство, при които  
се отчита  целият жизнен цикъл на 
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във фазата на проектиране. процеса, като рециклирането ще бъде 
предвидено още във фазата на 
проектиране.

Or. en

Изменение 825
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.1. – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения на конкурентни 
пазарни цени, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

Or. it

Изменение 826
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.1. – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
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емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване, не само за колите, но и за 
влаковете, трамваите, автобусите и 
електрическите велосипеди. 
Технологичните пробиви ще 
способстват също за подобряването на
екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

Or. en

Изменение 827
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.1. – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване, по-
нататъшното развитие на 
логистиката и новите горива са
важни за намаляване или елиминиране
на емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.
Следователно трябва да се наблегне 
повече на експерименталните 
изследователски инфраструтури от 
ново поколение и новите технологии.

Or. en
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Изменение 828
Antonio Cancian

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.2. –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще спомогне за оптимизирането на 
транспортните операции и ще намали 
потреблението на ресурси. Ударението 
ще бъде поставено върху ефективното 
използване и управление на летища, 
пристанища, логистични платформи и 
наземни транспортни инфраструктури, 
както и върху автономни и ефикасни 
системи за поддръжка и инспектиране.
Особено внимание ще бъде отделено на 
изменението на устойчивостта на 
инфраструктурите и намирането на 
икономически ефективни решения, 
използващи подход, отчитащ целия 
жизнен цикъл, и по-широкото 
разпространение на нови материали, 
даващи възможност за по-ефективна и 
по-евтина поддръжка. Внимание ще 
бъде отделено също на достъпността за 
всички и социалното приобщаване.

Това ще спомогне за оптимизирането на 
транспортните операции и ще намали 
потреблението на ресурси. Ударението 
ще бъде поставено върху ефективното 
използване и управление на летища,
хеликоптерни площадки, пристанища, 
логистични платформи и наземни 
транспортни инфраструктури, както и 
върху автономни и ефикасни системи за 
поддръжка и инспектиране. Особено 
внимание ще бъде отделено на 
изменението на устойчивостта на 
инфраструктурите и намирането на 
икономически ефективни решения, 
използващи подход, отчитащ целия 
жизнен цикъл, и по-широкото 
разпространение на нови материали, 
даващи възможност за по-ефективна и 
по-евтина поддръжка. Внимание ще 
бъде отделено също на достъпността за 
всички и социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.2. –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще спомогне за оптимизирането на 
транспортните операции и ще намали 
потреблението на ресурси. Ударението 
ще бъде поставено върху ефективното 

Това ще спомогне за оптимизирането на 
транспортните операции и ще намали 
потреблението на ресурси. Ударението 
ще бъде поставено върху ефективното 
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използване и управление на летища, 
пристанища, логистични платформи и 
наземни транспортни инфраструктури, 
както и върху автономни и ефикасни 
системи за поддръжка и инспектиране. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
изменението на устойчивостта на 
инфраструктурите и намирането на 
икономически ефективни решения, 
използващи подход, отчитащ целия 
жизнен цикъл, и по-широкото 
разпространение на нови материали, 
даващи възможност за по-ефективна и 
по-евтина поддръжка. Внимание ще 
бъде отделено също на достъпността за 
всички и социалното приобщаване.

използване и управление на летища, 
пристанища, логистични платформи и 
наземни транспортни инфраструктури, 
както и върху автономни и ефикасни 
системи за поддръжка и инспектиране. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
изменението на устойчивостта на 
инфраструктурите и намирането на 
икономически ефективни решения, 
използващи подход, отчитащ целия 
жизнен цикъл, и по-широкото 
разпространение на нови материали, 
даващи възможност за по-ефективна и
по-евтина поддръжка. Внимание ще 
бъде отделено също на достъпността за 
всички – по-специално в изолираните 
и островни области –  и социалното 
приобщаване.

Or. es

Изменение 830
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.2. –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще спомогне за оптимизирането на 
транспортните операции и ще намали 
потреблението на ресурси. Ударението 
ще бъде поставено върху ефективното 
използване и управление на летища, 
пристанища, логистични платформи и 
наземни транспортни инфраструктури, 
както и върху автономни и ефикасни 
системи за поддръжка и инспектиране. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
изменението на устойчивостта на 
инфраструктурите и намирането на 
икономически ефективни решения, 
използващи подход, отчитащ целия 
жизнен цикъл, и по-широкото
разпространение на нови материали, 

Това ще спомогне за оптимизирането на 
транспортните операции и ще намали 
потреблението на ресурси. Ударението 
ще бъде поставено върху ефективното 
използване и управление на летища, 
пристанища, логистични платформи и 
наземни транспортни инфраструктури, 
както и върху автономни и ефикасни 
системи за поддръжка и инспектиране. 
Особено внимание ще бъде отделено на 
изменението на устойчивостта на 
инфраструктурите и намирането на 
икономически ефективни решения, 
използващи подход, отчитащ целия 
жизнен цикъл, и по-широкото 
разпространение на нови материали, 
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даващи възможност за по-ефективна и 
по-евтина поддръжка. Внимание ще 
бъде отделено също на достъпността за 
всички и социалното приобщаване.

даващи възможност за по-ефективна и 
по-евтина поддръжка. Внимание ще 
бъде отделено също на достъпността за 
всички и социалното приобщаване. С 
оглед прилагането на нови и 
иновативни решения, основани на 
горивни клетки е необходима 
подходяща инфраструктура в цяла 
Европа за съхраняване на водород, 
включително за геоложкото му 
съхраняване, и за доставянето му. 

Or. en

Обосновка

Водородният транспорт може да допринесе значително за намаляването на 
емисиите на CO2.

Изменение 831
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.1 – параграф 3 – точка 4.1.3. –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще бъде от полза за голям и растящ 
дял от населението, който живее и 
работи в градовете или ги използва за 
услуги и свободно време. Трябва да 
бъдат разработени и изпитани нови 
концепции за мобилност, организация 
на транспорта, логистика и планиране 
на решения, които ще допринесат за 
намаляване замърсяването на въздуха и 
шума, както и за подобряване на 
ефикасността. Следва да се разработят 
варианти за обществен и немоторизиран 
транспорт, както и други ресурсно 
ефективни форми на транспорт, които 
да се превърнат в реална алтернатива за 
използването на частни моторни 
превозни средства, подкрепени от по-

Това ще бъде от полза за голям и растящ 
дял от населението, който живее и 
работи в градовете или ги използва за 
услуги и свободно време. Трябва да 
бъдат разработени и изпитани нови 
концепции за мобилност, организация 
на транспорта, логистика, управление 
на мобилността  и планиране на 
решения, които ще допринесат за 
намаляване на злополуките, 
замърсяването на въздуха и шума, както 
и за подобряване на здравето, 
използването на пространството и 
ефикасността. Следва да се разработят 
варианти за обществен и немоторизиран 
транспорт, както и други ресурсно 
ефективни форми на транспорт, които 
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широкото използване на интелигентните 
транспортни системи, както и от 
новаторско управление на търсенето.

да се превърнат в реална интермодална 
алтернатива за използването на частни 
моторни превозни средства, подкрепени 
от по-широкото използване на 
интелигентните транспортни системи, 
както и от новаторско управление на 
търсенето, като съвместното 
ползване на автомобил и 
съвместното пътуване на повече лица 
в един автомобил.

Or. en

Изменение 832
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това може да бъде постигнато чрез 
прилагането на напълно интермодална
транспортна система „от врата до 
врата“ и предотвратяване на ненужното 
използване на транспорт. Това означава 
насърчаване на интеграцията между 
различните видове транспорт, 
оптимизиране на транспортните
вериги и подобряване на интеграцията 
на транспортните услуги. Такива 
новаторски решения също така ще 
улеснят достъпността, включително за 
застаряващото население и уязвимите 
потребители.

Това може да бъде постигнато чрез 
прилагането на напълно интермодална 
система за транспорт и мобилност 
„от врата до врата“ и предотвратяване 
на ненужното използване на транспорт.
Това означава насърчаване на 
интеграцията между различните видове
транспортни и електронни 
информационни системи, 
оптимизиране на интермодалните
вериги за транспорт и мобилност и
подобряване на интеграцията на 
транспортните и логистичните услуги.
Такива новаторски решения също така 
ще улеснят достъпността, включително 
за застаряващото население, лицата с 
намалена подвижност, 
потребителите с увреждания и 
уязвимите потребители.

Or. en
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Изменение 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.2.2. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това може да бъде постигнато чрез 
разработване и широко използване на 
интелигентни транспортни приложения 
и системи за управление. Това води до: 
планиране, управление на търсенето, 
информационни и разплащателни 
системи, които са оперативно 
съвместими в европейски мащаб; и до 
цялостно интегриране на 
информационните потоци, системите за 
управление, инфраструктурните мрежи 
и услугите за мобилност в нова обща 
мултимодална рамка въз основа на 
отворени платформи. Това ще гарантира 
също гъвкавост и бързо реагиране при 
кризисни събития и извънредни 
метеорологични условия чрез 
преконфигуриране на използването на 
отделните видове транспорт. Нови 
приложения за позициониране, 
навигация и съгласуване, станали 
възможни благодарение на системите за 
спътникова навигация „Галилео“ и 
EGNOS, ще позволят постигането на 
тази цел.

Това може да бъде постигнато чрез 
разработване и широко използване на 
интелигентни транспортни приложения 
и системи за управление. Това води до: 
планиране, управление на търсенето, 
информационни и разплащателни 
системи, които са оперативно 
съвместими в европейски мащаб; и до 
цялостно интегриране на 
информационните потоци, системите за 
управление, инфраструктурните мрежи 
и услугите за мобилност в нова обща 
мултимодална рамка въз основа на 
отворени платформи. Това ще гарантира 
също гъвкавост и бързо реагиране при 
кризисни събития и извънредни 
метеорологични условия чрез 
преконфигуриране на използването на 
отделните видове транспорт. Нови 
приложения за позициониране, 
навигация и съгласуване, станали 
възможни благодарение на системите за 
спътникова навигация „Галилео“ и 
EGNOS, ще позволят постигането на 
тази цел, както и по-широко 
приложение на поведенческите науки, 
с цел разбиране на начина, по-който 
избираме как да пътуваме, като се 
имат предвид различните 
предизвикателства и цикли на 
интегриране на технологиите при 
различните видове транспорт.

Or. en

Изменение 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.2.2. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това може да бъде постигнато чрез 
разработване и широко използване на 
интелигентни транспортни приложения 
и системи за управление. Това води до: 
планиране, управление на търсенето, 
информационни и разплащателни 
системи, които са оперативно 
съвместими в европейски мащаб; и до 
цялостно интегриране на 
информационните потоци, системите за 
управление, инфраструктурните мрежи 
и услугите за мобилност в нова обща 
мултимодална рамка въз основа на 
отворени платформи. Това ще гарантира 
също гъвкавост и бързо реагиране при 
кризисни събития и извънредни 
метеорологични условия чрез 
преконфигуриране на използването на 
отделните видове транспорт. Нови 
приложения за позициониране, 
навигация и съгласуване, станали 
възможни благодарение на системите за 
спътникова навигация „Галилео“ и 
EGNOS, ще позволят постигането на 
тази цел.

Това може да бъде постигнато чрез 
разработване и широко използване на 
интелигентни транспортни приложения 
и системи за управление. Това води до: 
планиране, управление на търсенето, 
информационни и разплащателни 
системи, и системи за издаване на 
билети, които са оперативно 
съвместими в европейски мащаб; и до 
цялостно интегриране на 
информационните потоци, системите за 
управление, инфраструктурните мрежи 
и услугите за мобилност в нова обща 
мултимодална рамка въз основа на 
отворени платформи. Това ще гарантира 
също гъвкавост и бързо реагиране при 
кризисни събития и извънредни 
метеорологични условия чрез 
преконфигуриране на използването на 
отделните видове транспорт. Нови 
приложения за позициониране, 
навигация и съгласуване, станали 
възможни благодарение на системите за 
спътникова навигация „Галилео“ и 
EGNOS, ще позволят постигането на 
тази цел.

Or. en

Изменение 835
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.2.3. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това може да намали натиска върху 
транспортната система и да подобри 
безопасността и товарния капацитет. 

Това може да намали натиска върху 
транспортната система и да подобри 
безопасността и товарния капацитет. 
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Превозни средства с високи 
експлоатационни характеристики и 
слабо въздействие върху околната среда 
могат например да бъдат комбинирани в 
рамките на тези концепции с 
интелигентни и сигурни системи, 
интегрирани в бордовата и наземната 
инфраструктура (напр. автовлакове). Ще 
бъде подкрепено също развитието на 
идеята „e-Freight“ за товарни 
транспортни процеси без използване на 
документация на хартия, при които 
електронните информационни потоци, 
услуги и плащания са свързани с 
физическите товарни потоци за 
всякакви видове транспорт.

Превозни средства с високи 
експлоатационни характеристики и 
слабо въздействие върху околната среда 
могат например да бъдат комбинирани в 
рамките на тези концепции с 
интелигентни и сигурни системи, 
интегрирани в бордовата и наземната 
инфраструктура (напр. малки 
бимодални системи, автовлакове). Ще 
бъде подкрепено също развитието на 
идеята „e-Freight“ за товарни 
транспортни процеси без използване на 
документация на хартия, при които 
електронните информационни потоци, 
услуги и плащания са свързани с 
физическите товарни потоци за 
всякакви видове транспорт.

Or. en

Изменение 836
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.2 – точка 4.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще бъде постигнато чрез решаване 
на въпроси, присъщи за организацията, 
управлението и наблюдението на 
резултатите и риска в транспортните 
системи; и фокусиране върху 
проектирането и експлоатацията на 
въздухоплавателни и превозни средства 
и плавателни съдове, инфраструктури и 
терминали. Ударението ще бъде 
поставено върху пасивната и активната 
безопасност, превантивната безопасност 
и подобряването на процесите на 
автоматизиране и обучение с цел 
намаляване на въздействието на 
човешките грешки. Ще бъдат 
разработени специални инструменти и 
техники за по-добро предвиждане, 

Това ще бъде постигнато чрез решаване 
на въпроси, присъщи за организацията, 
управлението и наблюдението на 
резултатите и риска в транспортните 
системи; и фокусиране върху 
проектирането и експлоатацията на 
въздухоплавателни и превозни средства 
и плавателни съдове, инфраструктури и 
терминали. Ударението ще бъде 
поставено върху преминаването към 
друг вид по-безопасни системи за 
транспорт и мобилност, пасивната и 
активната безопасност, превантивната 
безопасност и подобряването на 
процесите на автоматизиране и 
обучение с цел намаляване на 
въздействието на човешките грешки. 
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оценяване и смекчаване на 
въздействието на климатични и други 
природни бедствия. В дейностите ще 
бъде акцентирано също на 
интегрирането на аспектите на 
сигурността в планирането и 
управлението на потоците от пътници и 
товари, в концепциите за 
въздухоплавателни и превозни средства 
и плавателни съдове, в системите за 
проектиране и управление на 
транспорта и в проектирането на 
терминали.

Ще бъдат разработени специални 
инструменти и техники за по-добро 
предвиждане, оценяване и смекчаване 
на въздействието на климатични и други 
природни бедствия. В дейностите ще 
бъде акцентирано също на 
интегрирането на аспектите на 
сигурността в планирането и 
управлението на потоците от пътници и 
товари, в концепциите за 
въздухоплавателни и превозни средства 
и плавателни съдове, в системите за 
проектиране и управление на 
транспорта и в проектирането на 
терминали.

Or. en

Изменение 837
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като запазват преднината в новите 
технологии и намаляват разходите на 
съществуващите производствени 
процеси, научните изследвания и 
иновациите ще допринесат за растеж и 
висококвалифицирани работни места в 
европейския транспортен сектор в 
условията на нарастваща конкуренция. 
Залогът е запазването на 
конкурентоспособността на този 
основен икономически сектор, в който 
пряко се създават 6,3 % от БВП на 
Европейския съюз и се осигурява работа 
на близо 13 милиона души в Европа. 
Конкретните цели включват 
разработване на следващото поколение 
новаторски транспортни средства и 
подготвяне на почвата за по-следващото 
чрез работа върху нови концепции и 

Като запазват преднината в новите 
технологии и намаляват разходите и се 
подобряват ресурсната и енергийната 
ефективност на съществуващите 
производствени процеси, научните 
изследвания и иновациите ще 
допринесат за растеж и 
висококвалифицирани работни места в 
европейския транспортен сектор в 
условията на нарастваща конкуренция. 
Залогът е запазването на 
конкурентоспособността на този 
основен икономически сектор, в който 
пряко се създават 6,3 % от БВП на 
Европейския съюз и се осигурява работа 
на близо 13 милиона души в Европа. 
Конкретните цели включват 
разработване на следващото поколение 
новаторски транспортни средства и 
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проекти, интелигентни системи за 
контрол и ефективни производствени 
процеси. Европа цели да се превърне в 
световен лидер в областта на 
ефективността и безопасността при 
всички видове транспорт.

подготвяне на почвата за по-следващото 
чрез работа върху нови концепции и 
проекти, интелигентни системи за 
контрол и ресурсно ефективни 
производствени процеси. Европа цели 
да се превърне в световен лидер в 
областта на ефективността и 
безопасността при всички видове 
транспорт.

Or. en

Изменение 838
Antonio Cancian

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.3 – точка 4.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще спомогне за укрепване на 
водещите позиции на Европа в областта 
на въздухоплавателните средства, 
високоскоростните влакове,
(край)градския железопътен транспорт, 
пътните превозни средства, 
електрическата мобилност, корабите за 
туристическо мореплаване, фериботите 
и специализираните 
високотехнологични кораби и морски 
платформи. Така ще се повиши също 
конкурентоспособността на 
европейските промишлени сектори при 
нововъзникващите технологии и 
системи и ще бъде подкрепена тяхната 
диверсификация, насочена към нови 
пазари, включително в сектори, 
различни от транспортния. Това 
включва разработването на новаторски 
безопасни въздухоплавателни и 
превозни средства и плавателни съдове, 
които включват ефикасни задвижващи 
звена, високоефективни и интелигентни 
системи за контрол.

Това ще спомогне за укрепване на 
водещите позиции на Европа в областта 
на самолетите, вертолетите, 
регионалните самолети и 
самолетите, използвани за стопанска 
дейност, високоскоростните влакове,
(край)градския железопътен транспорт, 
пътните превозни средства, 
електрическата мобилност, корабите за 
туристическо мореплаване, фериботите 
и специализираните 
високотехнологични кораби и морски 
платформи. Така ще се повиши също 
конкурентоспособността на 
европейските промишлени сектори при 
нововъзникващите технологии и 
системи и ще бъде подкрепена тяхната 
диверсификация, насочена към нови 
пазари, включително в сектори, 
различни от транспортния. Това 
включва разработването на новаторски 
безопасни въздухоплавателни и 
превозни средства и плавателни съдове, 
които включват ефикасни задвижващи 
звена, високоефективни и интелигентни 
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системи за контрол.

Or. en

Изменение 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.3 – точка 4.3.4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3.4 a. Европейските системи за 
спътникова навигация EGNOS и 
Galileo са стратегическа инвестиция 
на Европа. Новите характеристики и 
възможности, които те предлагат за 
позициониране и съгласуване са 
ключови фактори за успеха на нови 
концепции в управлението на превоза, 
както на товари, така и на хора и те 
могат да се използват при  всички 
видове транспорт.   Новите 
навигационни системи от особено 
голямо значение, като 
интелигентното шофиране, 
интелигентното управление на 
трафика, предотвратяването и 
смекчаването на последствията от 
злополуки, електрическата 
мобилност и свързаната навигация 
ще се нуждаят от надеждно и 
сигурно позициониране. Новите 
навигационни функции ще засилят 
конкурентоспособността на Европа в 
световния сценарий и ще осигурят 
обществени ползи от приложенията 
на глобалната спътникова навигация 
в транспорта, изчислени на около 40 
милиарда евро (оценка на 
въздействието на Плана за действие 
относно приложенията на ГНСС на 
ЕО).

Or. en
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Изменение 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3 a. Интелигентна логистика
Това ще способства за проектирането 
и разработването на по-ефективни и 
екологични логистични транспортни 
системи чрез улесняване и 
оптимизиране на разходите и 
времето.
За разработването на интелигентна 
логистика са необходими  по-добро 
разбиране на моделите на 
потребление и на въздействието  
върху  логистиката на градския 
товарен транспорт, пътното 
движение и задръстванията; 
разработване на нови инструменти за 
информационни технологии и 
управление чрез подобряване на 
информационните системи в реално 
време за управление, следене и 
проследяване на товарни превози, 
интегриране и комуникация от 
превозното средство и с 
инфраструктурата; разработване на 
неконвенционални системи за 
разпределение на стоки; разработване 
на конкурентоспособни 
интермодални решения за веригата за 
доставки и логистичните 
платформи, които да подобряват 
товарните превози.

Or. en

Изменение 841
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4– точка 4.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4. Социално-икономически 
изследвания и дейности по планирането 
в услуга на разработването на политики

4.4. Социално-икономически и 
поведенчески изследвания и дейности 
по планирането в услуга на 
разработването на политики

Or. en

Изменение 842
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия в подкрепа на анализа и 
развитието на политики, включително 
относно социално-икономическите 
аспекти на транспорта, са необходими 
за насърчаване на иновациите и за 
даване на отговор на 
предизвикателствата, възникващи в 
транспорта. Дейностите ще бъдат 
насочени към разработване и прилагане 
на европейските политики за научни 
изследвания и иновации в областта на 
транспорта, прогнозните проучвания и 
технологичните прогнози, и към 
укрепване на Европейското 
научноизследователско пространство.

Действия в подкрепа на анализа и 
развитието на политики, включително 
относно социално-икономическите и 
психологическите/поведенческите 
аспекти на транспорта и мобилността, 
са необходими за насърчаване на 
иновациите и за даване на отговор на 
предизвикателствата, възникващи в 
транспорта и мобилността. 
Дейностите ще бъдат насочени към 
разработване и прилагане на 
европейските политики за научни 
изследвания и иновации в областта на 
транспорта и мобилността, 
прогнозните проучвания и 
технологичните прогнози, и към 
укрепване на Европейското 
научноизследователско пространство.

Or. en
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Изменение 843
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разбирането на поведението на 
потребителите, общественото приемане, 
въздействието на политическите мерки, 
моделите на мобилност и бизнес 
моделите, както и на техните 
въздействия, е от първостепенно 
значение за развитието на европейската 
транспортна система. Ще бъдат 
разработени сценарии, отчитащи 
обществените тенденции, целите на 
политиката и технологичните прогнози, 
с перспектива до 2050 г. За по-доброто 
разбиране на връзките между 
териториалното развитие и 
европейската транспортна система са 
необходими солидни модели, въз основа 
на които могат да бъдат взети разумни 
политически решения.

Разбирането на поведението на 
потребителите, общественото приемане 
на поведенческите промени в посока 
към по-устойчиви видове транспорт, 
въздействието на политическите мерки, 
моделите на мобилност, повишаването 
на осведомеността чрез инструменти 
за оценка на емисиите на въглероден 
двуокис и бизнес моделите, както и на 
техните въздействия, е от 
първостепенно значение за развитието 
на европейската транспортна система и 
система на мобилност. Ще бъдат 
разработени сценарии, отчитащи 
обществените тенденции, 
демографските промени, целите на 
политиката и технологичните прогнози, 
с перспектива до 2050 г. За по-доброто 
разбиране на връзките между 
териториалното развитие и 
европейската транспортна система, 
между зелената логистика, 
управлението на мобилността и 
избягването на транспорт са 
необходими солидни модели, въз основа 
на които могат да бъдат взети разумни 
политически решения.

Or. en

Изменение 844
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 4 – точка 4.4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания ще се 
съсредоточат върху начините за 
предотвратяване на социално 
неравенство при достъпа до мобилност 
и за подобряване на положението на 
уязвимите участници в пътното 
движение. Трябва да се разгледат също 
икономически въпроси, като акцентът се 
поставя върху начините за 
интернализиране на външните разходи 
при всички видове транспорт, както и 
върху данъчното облагане и ценовите 
модели. Необходими са изследвания, за 
да се оценят бъдещите изисквания 
относно уменията и работните места.

Научните изследвания ще се 
съсредоточат върху начините за 
предотвратяване на социално 
неравенство при достъпа до мобилност 
и за подобряване на положението на 
уязвимите участници в пътното 
движение, като например 
пешеходците и велосипедистите. 
Трябва да се разгледат също 
икономически въпроси, като акцентът се 
поставя върху начините за 
интернализиране на външните разходи 
при всички видове транспорт и 
мобилност, както и върху данъчното 
облагане и ценовите модели. 
Необходими са изследвания, за да се 
оценят бъдещите изисквания относно 
уменията и работните места.

Or. en

Изменение 845
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 846
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да разработи и 
оцени иновативни, икономически 
ефективни и устойчиви мерки за 
адаптация и облекчаване на 
последиците, насочени към парникови 
газове със и без съдържание на CO2, 
както и акцентиращи едновременно 
върху технологичните и 
нетехнологични екологосъобразни 
решения, чрез създаването на 
доказателства за информирани, 
навременни и ефективни действия, и 
привличането на необходимата 
компетентност.

Целта на тази дейност е да разработи и 
оцени иновативни, икономически 
ефективни и устойчиви мерки за 
адаптация и облекчаване на 
последиците, насочени към парникови 
газове и аерозоли със и без съдържание 
на CO2, както и акцентиращи 
едновременно върху технологичните и 
нетехнологични екологосъобразни 
решения, чрез създаването на
доказателства за информирани, 
навременни и ефективни действия, и 
привличането на необходимата 
компетентност.

Or. en

Изменение 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.1 – точка 5.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
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биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда, 
както и върху ключовите обществени, 
културни и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 
подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения. 
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда в 
най-уязвимите райони, като 
например островите, както и върху 
ключовите обществени, културни и 
икономически сектори в Европа. Ще 
бъдат организирани дейности за 
проучване на въздействията и 
нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се
подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения. 
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

Or. es

Изменение 848
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.1 – точка 5.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда, 
както и върху ключовите обществени, 
културни и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда, 
както и върху ключовите обществени, 
културни и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 



PE492.826v02-00 76/201 AM\909647BG.doc

BG

подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения.
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Ще бъдат 
изследвани сложните взаимовръзки, 
конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

Or. en

Изменение 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.1 – точка 5.1.3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От съществено значение е да се 
изследват регионалните въздействия 
на изменението на климата върху 
екосистемата, водните ресурси, 
земеделието и горското стопанство, 
за да се анализира влиянието му върху 
живота и здравето на човека и върху 
други социално-икономически въпроси, 
както и да се проучи прякото и 
непрякото въздействие на глобалните 
промени върху динамиката и 
капацитета на екосистемата.

Or. en

Изменение 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.1 – точка 5.1.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1.3а. Въпроси на изменението на 
климата и управлението на водите
Темата за изменението на климата 
следва да бъде свързана с въпросите за 
управлението на водите. Големите 
предизвикателства пред бъдещите 
научни изследвания за водите ще 
бъдат предимно в резултат на 
нарастващата необходимост от 
разглеждане на тази тема във връзка 
с въпросите за глобалната промяна, 
изменението на климата, 
увеличаването на значението на 
геополитическия фактор, както и 
здравните и енергийни аспекти.
Водните ресурси следва да се 
разглеждат и управляват 
посредством цялостен подход. Това 
включва природните региони и 
екологичните въпроси, разбирането 
на екосистемните услуги като 
процес, защитата на качеството на
питейната вода и различни 
политически системи и 
институционални структури.
Базата от знания следва да включва 
понятието за „екологични потоци“ и 
да взема под внимание екосистемните 
услуги, които се поддържат чрез 
водата;подчертава необходимостта 
да се вземе предвид това, че 
промените във водния цикъл зависят 
от местообитанието и това оказва 
влияние върху дела на водата, който 
се рециклира.

Or. en

Изменение 851
Hermann Winkler
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2. Устойчиво управление на 
природните ресурси и екосистемите

5.2. Устойчиво управление на 
природните ресурси, екосистемите и 
културното наследство

Or. de

Изменение 852
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2. Устойчиво управление на 
природните ресурси и екосистемите

5.2. Устойчиво управление на 
природните ресурси и ресурсите на 
материалното културно наследство и 
на екосистемите:

Or. en

Обосновка

Ако в „Хоризонт 2020“ не бъде включено културното наследство, цялата основа за 
съхранението на културното наследство в Европа ще бъде елиминирана.

Изменение 853
Hermann Winkler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществата са изправени пред голямото 
предизвикателство да се създаде 
устойчив баланс между потребностите 
на човека и околната среда. Ресурсите 

Обществата са изправени пред голямото 
предизвикателство да се създаде 
устойчив баланс между потребностите 
на човека и околната среда. Ресурсите 
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на околната среда, включително водите, 
въздухът, биомасата, плодородните 
почви, биологичното разнообразие, 
екосистемите и услугите, които те 
предоставят, са в основата на 
функционирането на европейската и 
световна икономика и качеството на 
живота. Очаква се възможностите за 
бизнес в глобален мащаб, свързани с 
природните ресурси, да достигнат над 2 
трилиона EUR до 2050 г. 25 Въпреки 
това, екосистемите както в Европа, така 
и в световен мащаб, се рушат отвъд 
възможностите на природата да ги 
регенерира, а екологичните ресурси са 
прекомерно експлоатирани. Например, в 
Съюза всяка година изчезват 1000 km² 
от някои от най-плодородните почви и 
ценни екосистеми, а също така се губи и 
една четвърт от прясната вода. Да се 
продължава с тези възприети модели е 
неприемливо. Научните изследвания 
трябва да допринасят за обръщането на 
тенденциите, които вредят на околната 
среда, и да гарантират, че екосистемите 
ще продължат да осигуряват средствата, 
стоките и услугите, които са от основно 
значение за благосъстоянието и 
икономическия просперитет.

на околната среда, включително водите, 
въздухът, биомасата, плодородните 
почви, биологичното разнообразие, 
екосистемите и услугите, които те 
предоставят, както и създадените от 
човека ресурси, включително 
културното наследство и селските 
ландшафти са в основата на 
функционирането на европейската и 
световна икономика и качеството на 
живота. Очаква се възможностите за 
бизнес в глобален мащаб, свързани с 
природните ресурси, да достигнат над 2 
трилиона EUR до 205025г. 
Възможностите за икономическа 
дейност, произтичащи от 
културното наследство и творческия 
сектор на Европа, създават 3,3 % от 
БВП на Европа. Туристическите 
дейности, свързани с културното 
наследство, създават оборот от 
338 милиарда евро. Въпреки това, 
екосистемите както в Европа, така и в 
световен мащаб, се рушат отвъд 
възможностите на природата да ги 
регенерира, а екологичните ресурси са 
прекомерно експлоатирани. Например, в 
Съюза всяка година изчезват 1000 km² 
от някои от най-плодородните почви и 
ценни екосистеми, а също така се губи и 
една четвърт от прясната вода. Не е 
възможно да продължаваме по този 
начин. Научните изследвания трябва да 
допринасят за обръщането на 
тенденциите, които вредят на околната 
среда, и да гарантират, че екосистемите 
ще продължат да осигуряват средствата, 
стоките и услугите, които са от основно 
значение за благосъстоянието и 
икономическия просперитет.

Or. de

Обосновка

Числата са взети от Доклад за конкурентоспособността на ЕС за 2010 г.
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Изменение 854
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществата са изправени пред голямото 
предизвикателство да се създаде 
устойчив баланс между потребностите 
на човека и околната среда. Ресурсите 
на околната среда, включително водите, 
въздухът, биомасата, плодородните 
почви, биологичното разнообразие, 
екосистемите и услугите, които те 
предоставят, са в основата на 
функционирането на европейската и 
световна икономика и качеството на 
живота. Очаква се възможностите за 
бизнес в глобален мащаб, свързани с 
природните ресурси, да достигнат над 2 
трилиона EUR до 2050 г. Въпреки това, 
екосистемите както в Европа, така и в 
световен мащаб, се рушат отвъд 
възможностите на природата да ги 
регенерира, а екологичните ресурси са 
прекомерно експлоатирани. Например, в 
Съюза всяка година изчезват 1000 km² 
от някои от най-плодородните почви и 
ценни екосистеми, а също така се губи и 
една четвърт от прясната вода. Да се 
продължава с тези възприети модели е 
неприемливо. Научните изследвания 
трябва да допринасят за обръщането на 
тенденциите, които вредят на околната 
среда, и да гарантират, че екосистемите 
ще продължат да осигуряват средствата, 
стоките и услугите, които са от основно 
значение за благосъстоянието и 
икономическия просперитет.

Обществата са изправени пред голямото 
предизвикателство да се създаде 
устойчив баланс между потребностите 
на човека и околната среда. Ресурсите 
на околната среда, включително водите, 
въздухът, биомасата, плодородните 
почви, биологичното разнообразие, 
екосистемите, както и създадените от 
човека ресурси, включително 
материалното културно наследство и 
културните ландшафти и услугите, 
които те предоставят, са в основата на 
функционирането на европейската и 
световна икономика, и качеството на 
живота. Очаква се възможностите за 
бизнес в глобален мащаб, свързани с 
природните ресурси, да достигнат над 2 
трилиона EUR до 2050 г. Европейският 
икономически сектор, свързан с 
културното наследство и 
творческата индустрия, създава 3,3 % 
от БВП в Европа (Доклад за 
конкурентоспособността на Европа 
за 2010 г., стр. 166; 191), а оборотът 
от туризма, стимулиран от 
дейности, свързани с културното 
наследство, е 338 милиарда евро 
годишно (Дирекция за културно 
наследство, Норвегия: „Паметниците 
на културното наследство и 
историческите сгради като 
генератори на стойност в 
постиндустриалната икономика“, 
стр. 5). Въпреки това, екосистемите 
както в Европа, така и в световен 
мащаб, се рушат отвъд възможностите 
на природата да ги регенерира, а 
екологичните ресурси са прекомерно 
експлоатирани. Например, в Съюза 
всяка година изчезват 1000 km² от някои 
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от най-плодородните почви и ценни 
екосистеми, а също така се губи и една 
четвърт от прясната вода. Да се 
продължава с тези възприети модели е 
неприемливо. Научните изследвания 
трябва да допринасят за обръщането на 
тенденциите, които вредят на околната 
среда, и да гарантират, че екосистемите 
ще продължат да осигуряват средствата, 
стоките и услугите, които са от основно 
значение за благосъстоянието и 
икономическия просперитет.

Or. en

Обосновка

Въздействието на културното наследство върху БВП на Европа не е никак малко.
Поради това културното наследство следва да бъде включено в „Хоризонт 2020“.

Изменение 855
Hermann Winkler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението на 
природните ресурси, което води до 
устойчив баланс между ограничените 
ресурси и нуждите на обществото и 
икономиката.

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението на 
природните и културните ресурси, 
което води до устойчив баланс между 
ограничените ресурси и нуждите на 
обществото и икономиката.

Or. de

Изменение 856
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението на 
природните ресурси, което води до 
устойчив баланс между ограничените 
ресурси и нуждите на обществото и 
икономиката.

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението на 
природните и културните ресурси, 
което води до устойчив баланс между 
ограничените невъзобновяеми ресурси 
и нуждите на обществото и 
икономиката.

Or. en

Изменение 857
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението на 
природните ресурси, което води до 
устойчив баланс между ограничените 
ресурси и нуждите на обществото и 
икономиката.

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението и опазването
на природните ресурси, което води до 
устойчив баланс между ограничените 
ресурси и нуждите на обществото и 
икономиката.

Or. en

Изменение 858
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – точка 5.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 
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въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 
благосъстоянието на хората. Научните 
изследвания върху морските (от 
крайбрежните до дълбоководните зони), 
сладководните, сухоземните и градските 
екосистеми, включително екосистеми, 
зависими от подземните води, ще 
подобрят разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. Ще бъдат 
проучени функционирането на 
екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как те могат 
да бъдат възстановени, и как това ще се 
отрази върху икономиките и 
благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Те ще 
допринесат за създаването на политики 
и практики, които гарантират, че 
социалните и икономическите дейности 
се извършват в границите на 
устойчивостта и приспособимостта на 
екосистемите и биологичното 
разнообразие.

въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 
благосъстоянието на хората. Научните 
изследвания върху морските (от 
крайбрежните до дълбоководните зони), 
сладководните, сухоземните и градските 
екосистеми, включително екосистеми, 
зависими от подземните води, ще 
подобрят разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. Ще бъдат 
проучени функционирането на 
екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как те могат 
да бъдат възстановени, и как това ще се 
отрази върху икономиките и 
благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Те ще 
допринесат за създаването на политики 
и практики, които гарантират, че 
социалните и икономическите дейности 
се извършват в границите на 
устойчивостта и приспособимостта на 
екосистемите и биологичното 
разнообразие. Необходимо е по-добро 
разбиране за определящите здравето 
и благосъстоянието екологични 
фактори и опосредстващите 
механизми, за да се предостави 
доказателство за ефективни 
стратегии за защита на здравето и 
да се осигурява информация за 
програмите и политиките на Съюза.
Усъвършенстването на знанията е 
загриженост от основно значение, 
когато социалните и икономическите 
аспекти и аспектите, свързани с 
околната среда, допринасят за 
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всеобща промяна, като например 
феноменът с горските пожари. От 
първостепенна необходимост е да се 
разберат по-добре физическите и 
социалните феномени, които водят 
до горски пожари. Симулацията, 
събирането на данни и анализът са 
изключително важни за основаните 
на изследвания системи за 
осигуряване на подкрепа при 
вземането на решения като основно 
средство за предотвратяване на 
горските пожари и повишаване на 
ефективността на потушаването им 
и намаляване на щетите, които те 
нанасят на човешките, социалните и 
икономическите ресурси и ресурсите 
на околната среда.
Научните изследвания върху 
морските (от крайбрежните до 
дълбоководните зони), полярните, 
сладководните, сухоземните и 
градските екосистеми, включително 
екосистемите, зависими от 
подпочвените води, и тяхното 
биологично разнообразие, ще 
подобрят разбирането ни за 
сложните взаимодействия между 
природните ресурси и социалните, 
икономическите и екологичните 
системи, включително на 
естествените повратни точки, и 
устойчивостта или уязвимостта, на 
човешките и биологичните системи. 
Ще бъдат проучени функционирането 
на екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как тези 
въздействия могат да бъдат 
минимизирани, как екосистемите 
могат да бъдат възстановени и как 
това ще се отрази върху икономиките 
и благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Те ще 
допринесат за създаването на 



AM\909647BG.doc 85/201 PE492.826v02-00

BG

политики и практики, които 
гарантират, че социалните и 
икономическите дейности се 
извършват в границите на 
устойчивостта и приспособимостта 
на екосистемите и биологичното 
разнообразие.

Or. en

Изменение 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – точка 5.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 
въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 
благосъстоянието на хората. Научните 
изследвания върху морските (от 
крайбрежните до дълбоководните зони), 
сладководните, сухоземните и градските 
екосистеми, включително екосистеми, 
зависими от подземните води, ще 
подобрят разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. Ще бъдат 
проучени функционирането на 
екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как те могат 
да бъдат възстановени, и как това ще се 
отрази върху икономиките и 

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 
въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 
благосъстоянието на хората. Научните 
изследвания върху морските (от
крайбрежните до дълбоководните зони), 
сладководните, сухоземните и градските 
екосистеми, включително екосистеми, 
зависими от подземните води, ще 
подобрят разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. Ще бъдат 
проучени функционирането на 
екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как те могат 
да бъдат възстановени, и как това ще се 
отрази върху икономиките и 
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благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Те ще 
допринесат за създаването на политики 
и практики, които гарантират, че 
социалните и икономическите дейности 
се извършват в границите на 
устойчивостта и приспособимостта на 
екосистемите и биологичното 
разнообразие.

благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Необходими са 
иновации за създаване на нови модели 
за управление на водите, които да 
гарантират прозрачност. Това следва 
да включва: информация за произхода 
на водата, равномерно разпределение 
и процедура за продажбата и 
ползването й. Те ще допринесат за 
създаването на политики и практики, 
които гарантират, че социалните и 
икономическите дейности се извършват 
в границите на устойчивостта и 
приспособимостта на екосистемите и 
биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 860
Hermann Winkler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – точка 5.2.1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Културното наследство представлява 
съществена част от околната среда и 
поддържането му допринася осезаемо 
за както за благосъстоянието на 
хората, така и за устойчивата 
европейска икономика.

Or. de

Изменение 861
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – точка 5.2.1 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст културното 
наследство се разглежда като 
съществена част от контекста на 
околната среда и неговото опазване 
представлява осезаем принос за 
устойчивата икономика и 
благосъстоянието на хората в 
Европа.

Or. en

Изменение 862
Hermann Winkler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – точка 5.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда, както и 
насърчаване на институционални, 
икономически, поведенчески и 
технологични промени, които да 
гарантират устойчивостта. Акцентът ще 
бъде поставен върху свързани с 
политиките ключови екосистеми и 
екосистемни услуги, като например 
сладководните басейни, моретата и 
океаните, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните и културните ресурси и 
екосистемите, с цел предотвратяване на 
или адаптация към разрушителните 
изменения в климата и околната среда, 
както и насърчаване на 
институционални, икономически, 
поведенчески и технологични промени, 
които да гарантират устойчивостта. 
Акцентът ще бъде поставен върху 
свързани с политиките ключови 
екосистеми и екосистемни услуги, като 
например сладководните басейни, 
моретата и океаните, качеството на 
въздуха, биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
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събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения.

събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения.

Or. de

Изменение 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – точка 5.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда, както и 
насърчаване на институционални, 

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда, както и 
насърчаване на институционални, 
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икономически, поведенчески и 
технологични промени, които да 
гарантират устойчивостта. Акцентът ще 
бъде поставен върху свързани с 
политиките ключови екосистеми и 
екосистемни услуги, като например 
сладководните басейни, моретата и 
океаните, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения.

икономически, поведенчески и 
технологични промени, които да 
гарантират устойчивостта. Акцентът ще 
бъде поставен върху свързани с 
политиките ключови екосистеми и 
екосистемни услуги, като например 
сладководните басейни, моретата и 
океаните, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения. Наличието и 
производителността на всички 
съществени ресурси трябва да бъдат 
анализирани в съответните различни 
териториални мащаби – глобален, 
регионален и местен, като следва да 
се анализират свързаните социално-
икономически последици, за да се 
разработят варианти за политически 
действия.

Or. en
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Изменение 864
Angelika Niebler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.2 – точка 5.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда, както и 
насърчаване на институционални, 
икономически, поведенчески и 
технологични промени, които да 
гарантират устойчивостта. Акцентът ще 
бъде поставен върху свързани с 
политиките ключови екосистеми и 
екосистемни услуги, като например 
сладководните басейни, моретата и 
океаните, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните и културните ресурси, 
както и на екосистемите, с цел 
предотвратяване на или адаптация към 
разрушителните изменения в климата и 
околната среда, както и насърчаване на 
институционални, икономически, 
поведенчески и технологични промени, 
които да гарантират устойчивостта. 
Акцентът ще бъде поставен върху 
свързани с политиките ключови 
екосистеми и екосистемни услуги, като 
например сладководните басейни, 
моретата и океаните, качеството на 
въздуха, биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
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политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения.

политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат обществената 
осведоменост относно резултатите от 
научните изследвания и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения.

Or. en

Изменение 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сектори като строителството, 
химическата промишленост, 
автомобилостроенето, аеронавтиката, 
машиностроенето и оборудването, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от над 1000 милиарда EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
зависят от достъпа до суровини.
Съюзът е независим по отношение на 
минералните суровини за 
строителството. Съюзът е един от 
най-големите световни производители 
на някои индустриални минерали, но 
въпреки това продължава да бъде нетен 
вносител на повечето от тях. Освен 
това, Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на метални полезни 
изкопаеми и напълно зависим от вноса 
на някои важни суровини.

Сектори като строителството, 
химическата промишленост, 
автомобилостроенето, аеронавтиката, 
машиностроенето и оборудването, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от над 1000 милиарда EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
зависят от достъпа до суровини. Съюзът 
е един от най-големите световни 
производители на някои индустриални 
минерали, но въпреки това продължава 
да бъде нетен вносител на повечето от 
тях. Освен това, Европейският съюз е 
силно зависим от вноса на метални 
полезни изкопаеми и напълно зависим 
от вноса на някои важни суровини.

Or. en

Изменение 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последните тенденции показват, че
търсенето на суровини ще се определя 
от развитието на страните с бързо 
развиваща се икономика и от бързото 
разпространение на главните базови 
технологии. Европа трябва да осигури 
устойчиво управление и устойчиви 
доставки на суровини от вътрешни и 
външни източници за всички сектори, 
които зависят от достъпа до суровини. 
Целите, поставени във връзка със 
суровините от изключително значение, 
са изложени в инициативата на 
Комисията в областта на суровините.

Последните тенденции показват, че 
търсенето на суровини ще се определя 
от непрекъснатото търсене от 
страна на развитите икономики, от 
развитието на страните с бързо 
развиваща се икономика и от бързото 
разпространение на главните базови 
технологии. Европа трябва да осигури 
устойчиво управление и устойчиви 
доставки на суровини от вътрешни и 
външни източници за всички сектори, 
които зависят от суровините. Целите, 
поставени във връзка със суровините от 
изключително значение, са изложени в 
инициативата на Комисията в областта 
на суровините.

Or. en

Изменение 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да се подобри 
базата от познания за суровините и да се 
разработят иновативни решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, 
извличане, обработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини, и за 
тяхното заместване с икономически 
атрактивни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.

Целта на тази дейност е да се подобри 
базата от познания за суровините и да се 
разработят иновативни решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, 
извличане, обработка, ресурсна 
ефективност, повторно използване, 
рециклиране и оползотворяване на 
суровини, и за тяхното заместване с 
икономически атрактивни алтернативи с 
по-слабо въздействие върху околната 
среда.
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Or. en

Изменение 868
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да се подобри 
базата от познания за суровините и да се 
разработят иновативни решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, 
извличане, обработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини, и за 
тяхното заместване с икономически 
атрактивни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.

Целта на тази дейност е да се подобри 
базата от познания за суровините, 
както на сушата, така и на морското 
дъно, и да се разработят иновативни 
решения за икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, 
извличане, обработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини, и за 
тяхното заместване с икономически 
атрактивни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.

Or. en

Изменение 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – точка 5.3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценяването на дългосрочната 
наличност на глобалните ресурси и тези 
на Съюза, включително достъп до 
градски мини (депа и минни отпадъци), 
дълбоководните ресурси (напр. добив на 
редки минерали от морското дъно) и 
свързаните с него неясноти ще намерят 
по-добро решение. Тези знания ще 
помогнат на обществото да постигне по-
ефикасно използване, рециклиране и 
повторно използване на ограничените 

Оценяването на дългосрочната 
наличност на глобалните ресурси и тези 
на Съюза, включително достъп до 
градски мини (депа и минни отпадъци), 
дълбоководните ресурси (напр. добив на 
редки минерали от морското дъно), 
преработката на полезните 
изкопаеми и страничните продукти 
от тях и свързаните с него неясноти 
ще намерят по-добро решение. Тези 
знания ще помогнат на обществото да 
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или вредни за околната среда суровини. 
Съюзът също така ще разработи общи 
правила, практики и стандарти за 
икономически жизнеспособно, 
екологосъобразно и социално 
приемливо проучване, добив и 
преработка на ресурсите, включително 
практики в използването на земята и 
устройството на акваторията.

постигне по-ефикасно използване, 
рециклиране и повторно използване на 
ограничените или вредни за околната 
среда суровини. Съюзът също така ще 
разработи общи правила, практики и 
стандарти за икономически 
жизнеспособно, екологосъобразно и 
социално приемливо проучване, добив и 
преработка на ресурсите, включително 
практики в използването на земята и 
устройството на акваторията. В този 
контекст ще бъде от значение и ще се 
осъществява международно 
сътрудничество, включително 
сътрудничество за разработване на 
по-добро международно управление на 
ресурсите и сътрудничество между 
националните организации за 
геоложки проучвания.

Or. en

Изменение 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – точка 5.3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.3.2. Насърчаване на устойчивото 
снабдяване и използване на суровините, 
което включва проучването, добива, 
преработката, рециклирането и 
оползотворяването им

5.3.2. Насърчаване на устойчивото и 
ефективно снабдяване и повторното
използване на суровините, което 
включва проучването, добива, 
преработката, ресурсната 
ефективност, повторното 
използване, рециклирането и 
оползотворяването им

Or. en

Изменение 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – точка 5.3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически 
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане и преработка на 
суровините ще стимулира ефикасното 
използване на ресурсите. Така ще се 
използва и потенциалът на градските 
мини. Новите и икономически 
жизнеспособни технологии за 
рециклиране и оползотворяване на 
материали, бизнес моделите и 
процесите ще допринесат за намаляване 
на зависимостта на Съюза от 
снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и 
необходимостта да се намали драстично 
загубата на ресурс при обработката. Ще 
се възприеме подход за преминаване 
през пълен жизнен цикъл, от доставката 
на наличните суровини до края на 
цикъла, с минимални изисквания по 
отношение на енергията и ресурсите.

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически 
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане, преработка и 
рециклиране на суровините ще 
стимулира ефикасното използване на 
ресурсите. Така ще се използва и 
потенциалът на градските мини. Новите 
и икономически жизнеспособни 
технологии за рециклиране и 
оползотворяване на материали, бизнес 
моделите и процесите ще допринесат за 
намаляване на зависимостта на Съюза 
от снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и 
необходимостта да се намали драстично 
загубата на ресурс при обработката. Ще 
се възприеме подход за преминаване 
през пълен жизнен цикъл, от доставката 
на наличните суровини до края на 
цикъла, с минимални изисквания по 
отношение на енергията и ресурсите.

Or. en

Изменение 872
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – точка 5.3.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически 
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане и преработка на 
суровините ще стимулира ефикасното 
използване на ресурсите. Така ще се 
използва и потенциалът на градските 
мини. Новите и икономически 
жизнеспособни технологии за 
рециклиране и оползотворяване на 
материали, бизнес моделите и 
процесите ще допринесат за намаляване 
на зависимостта на Съюза от 
снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и
необходимостта да се намали драстично 
загубата на ресурс при обработката. Ще 
се възприеме подход за преминаване 
през пълен жизнен цикъл, от доставката 
на наличните суровини до края на 
цикъла, с минимални изисквания по 
отношение на енергията и ресурсите.

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически 
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане и преработка на 
суровините ще стимулира ефикасното 
използване на ресурсите. Така ще се 
използва и потенциалът на градските 
мини. Новите и икономически 
жизнеспособни технологии за 
рециклиране и оползотворяване на 
материали, бизнес моделите и 
процесите ще допринесат за намаляване 
на зависимостта на Съюза от 
снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и 
необходимостта да се намали драстично 
както нормалното потребление, така 
и загубата на тези ресурси при 
обработката. Ще се възприеме подход за 
преминаване през пълен жизнен цикъл, 
от доставката на наличните суровини до 
края на цикъла, с минимални 
изисквания по отношение на енергията 
и ресурсите.

Or. en

Обосновка

Целта на прилагане на иновациите към цялата верига на създаване на добавена 
стойност на суровините не е да се намали драстично използването/потреблението на 
суровини, а вместо това да се гарантира, че те ще останат в икономиката, като 
бъдат рециклирани и използвани повторно в първоначалното им предназначение 
(т.нар. „кръгова икономика“). През следващите 10 години явно ще бъде трудно „да се 
намали драстично нормалното потребление“ на суровини. Конкурентоспособността 
в световен мащаб следва също така да бъде взета предвид.
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Изменение 873
Konrad Szymański

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – точка 5.3.2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В това отношение следва да бъде
взета предвид нарастващата 
зависимост на европейската 
химическа промишленост от външни 
източници на петрол и природен газ 
като химически суровини. През 
последните години европейската 
химическа промишленост проявява 
все по-голям интерес към 
използването на местни въглища 
като алтернативна химическа 
изходна суровина. Използването на 
местни въглища за цели, различни от 
енергетиката, може да предложи 
дългосрочни перспективи за 
развитието на много европейски 
химически обекти предвид 
изчерпването на световните запаси 
на петрол и политическата 
нестабилност в държавите 
производителки. В бъдеще следва да се 
разработят технологии и заводи за 
преработка, които да направят 
алтернативните източници на 
въглеводород, като ресурсите на 
местни въглища, полезни за 
европейската химическа 
промишленост.

Or. en

Изменение 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.3 – точка 5.3.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимото преминаване към по-
независима и ефективно използваща 
ресурсите икономика налага културни, 
поведенчески, социално-икономически 
и институционални промени. С цел 
справяне с нарастващия проблем с 
недостига на умения в сектора на 
суровините в Съюза (включително 
европейската минна промишленост) ще 
бъдат насърчавани по-резултатни 
партньорства между университетите, 
организациите за геоложки проучвания 
и промишлеността. От съществено 
значение ще бъде да се окаже подкрепа 
на развитието на новаторски „зелени“ 
умения. Освен това осведомеността на 
обществото за значението на местните
суровини за европейската икономика е 
все още недостатъчна. Улесняването на 
необходимите структурни промени, 
научните изследвания и иновациите има 
за цел да даде повече права на 
гражданите, създателите на политики, 
преките участници и институциите.

Необходимото преминаване към по-
независима и ефективно използваща 
ресурсите икономика налага културни, 
поведенчески, социално-икономически 
и институционални промени. С цел 
справяне с нарастващия проблем с 
недостига на умения в сектора на 
суровините в Съюза (включително 
европейската минна промишленост) ще 
бъдат насърчавани по-резултатни 
партньорства между университетите, 
организациите за геоложки проучвания 
и промишлеността. От съществено 
значение ще бъде да се окаже подкрепа 
на развитието на новаторски „зелени“ 
умения. Освен това осведомеността на 
обществото за значението на 
суровините за европейската икономика 
е все още недостатъчна. Улесняването 
на необходимите структурни промени, 
научните изследвания и иновациите има 
за цел да даде повече права на 
гражданите, създателите на политики, 
преките участници и институциите.

Or. en

Изменение 875
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.4 – точка 5.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени всички форми на 
иновации, поетапни и радикални, които 
обединяват технологични, 
организационни, социални, 
поведенчески, политически и бизнес 
иновации, както и засилването на 

Ще бъдат подкрепени всички форми на 
иновации, поетапни и радикални, които 
обединяват технологични, 
организационни, социални, 
поведенчески, политически и бизнес 
иновации, както и засилването на 
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участието на гражданското общество. 
Това ще е в основата на една кръгова 
икономика, като същевременно ще се 
намалят въздействията върху околната 
среда и ще се вземат предвид 
вторичните ефекти върху нея. Това ще 
включва бизнес модели, промишлена 
симбиоза, системи за продуктови 
услуги, дизайн на продукта и подходи, 
свързани с пълния жизнен цикъл („от 
люлка до люлка”). Целта е да се 
подобри ефективното използване на 
ресурсите чрез намаляване, в абсолютно 
изражение, на вложените материали, 
отпадъците и изпускането на вредни 
вещества по цялата верига за създаване 
на добавена стойност, както и да се 
насърчи повторната употреба, 
рециклирането и заместването на 
ресурсите. Ще бъде акцентирано върху 
улесняването на прехода от научни 
изследвания към пазарна реализация, с 
участието на промишления сектор и 
най-вече на МСП, от разработването на 
прототипи до въвеждането и налагането 
им на пазара. Създаването на 
партньорства сред новаторите в 
областта на екологията също така има за 
цел да подобри разпространението на 
знания и да установи по-тясна връзка 
между предлагането и търсенето.

участието на гражданското общество. 
Това ще е в основата на една кръгова 
икономика, като същевременно ще се 
намалят въздействията върху околната 
среда и ще се вземат предвид 
вторичните ефекти върху нея. Това ще 
включва бизнес модели, промишлена 
симбиоза, системи за продуктови 
услуги, дизайн на продукта и подходи, 
свързани с пълния жизнен цикъл („от 
люлка до люлка”). Целта е да се 
подобри ефективното използване на 
ресурсите чрез намаляване, в абсолютно 
изражение, на вложените материали, 
отпадъците и изпускането на вредни 
вещества по цялата верига за създаване 
на добавена стойност, както и да се 
насърчи повторната употреба, 
рециклирането и заместването на 
ресурсите. Ще бъде акцентирано върху 
улесняването на прехода от научни 
изследвания към пазарна реализация, с 
участието на промишления сектор и 
най-вече на МСП, от разработването на 
прототипи до въвеждането и налагането 
им на пазара на конкурентни цени. 
Създаването на партньорства сред 
новаторите в областта на екологията 
също така има за цел да подобри 
разпространението на знания и да 
установи по-тясна връзка между 
предлагането и търсенето.

Or. it

Изменение 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеобхватното наблюдение на околната 
среда и информационните системи са от 
съществено значение, за да се гарантира 

Всеобхватното наблюдение на околната 
среда и информационните системи са от 
съществено значение, за да се гарантира 
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предоставянето на дългосрочни данни и 
информация, необходими за справяне с 
това предизвикателство. Тези системи 
ще се използват за оценка и 
прогнозиране на климата и свързаните с 
него тенденции, природните ресурси, 
включително суровините, екосистемите 
и екосистемните услуги, както и за 
оценка на политиките за намаляване на 
въглеродните емисии и отрицателното 
въздействие върху климата във всички 
сектори на икономиката. Информацията 
и знанията от тези системи ще се 
използват за стимулиране на 
интелигентното използване на 
стратегическите ресурси; подкрепа за 
разработването на основаващи се на 
факти политики; насърчаване на нови 
услуги в областта на околната среда и 
климата; и развитие на нови 
възможности на световните пазари.

предоставянето на дългосрочни данни и 
информация, необходими за справяне с 
това предизвикателство. Тези системи 
ще се използват за оценка и 
прогнозиране на климата и свързаните с 
него тенденции, природните ресурси, 
включително суровините, екосистемите 
и екосистемните услуги, както и за 
оценка на политиките за намаляване на 
въглеродните емисии и отрицателното 
въздействие върху климата във всички 
сектори на икономиката. Информацията 
и знанията от тези системи ще се 
използват за стимулиране на 
интелигентното използване на 
стратегическите ресурси; подкрепа за 
разработването на основаващи се на 
факти политики; насърчаване на нови 
услуги в областта на околната среда и 
климата; подкрепа за цифрови 
технологии за наблюдение, 
проследяване и управление на водните 
ресурси; и развитие на нови 
възможности на световните пазари.

Or. en

Изменение 877
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 5 – точка 5.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.5.а. Развитие на иновациите в 
областта на ресурсната 
ефективност и рециклирането
Целта е да се насърчат 
научноизследователската дейност и 
иновациите в областта на 
ресурсната ефективност, като по-
специално се наблегне на 
рециклирането и повторната 
употреба на отпадни продукти и 
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материали. Това може да бъде 
поощрено чрез създаването на 
центрове за иновативни технологии, 
които да подпомагат добива, 
рециклирането и повторното 
използване на материали, и чрез 
засилено регионално сътрудничество 
по отношение на методите и 
процесите на управление на 
отпадъците.

Or. en

Изменение 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Приобщаващи, иновативни и 
сигурни общества

6. Разбиране на европейските 
общества и обществена промяна

Or. en

Изменение 879
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни
общества

6. Приобщаващи, иновативни и 
мислещи общества

Or. en

Изменение 880
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки, например 
политологията и социалните науки,
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, качествени 
методи и концепции, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване, но 
също така и на правата на човека, 
международния мир и стабилността.

Or. en
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Изменение 881
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
социалните и хуманитарните науки ще
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

Or. en
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Изменение 882
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да 
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Изследванията 
относно отворените методи на 
научни изследвания следва също така 
да дадат възможност да се подчертае 
добавената им стойност както от 
гледна точка на ефективността на 
иновациите и изобретателността, 
така и от гледна точка на 
максимално включване на широк 
спектър от участници в 
иновационните дейности. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да 
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
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създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

Or. fr

Изменение 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да 
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
социалните и хуманитарните науки 
биха могли да играят важна роля в този 
контекст. Конкретизирането, 
наблюдението и оценката на целите на 
европейските стратегии и политики ще 
изисква целенасочени изследвания 
върху висококачествените 
статистически информационни системи, 
както и разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
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предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
социалните и хуманитарните науки 
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
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полза на социалното приобщаване. полза на социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 885
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да 
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическото и 
политическото приобщаване, да се 
вземат мерки за борба с бедността, 
както и да се насърчат правата на 
човека, всеобщият достъп до цифрови 
технологии, равенството, солидарността 
и междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, разработването на 
показатели, технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да 
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.
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Or. en

Обосновка

С цел постигане на яснота.

Изменение 886
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 
целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическото, 
гражданското и политическото
приобщаване, да се вземат мерки за 
борба с бедността, както и да се 
насърчат правата на човека, всеобщият
достъп до цифрови технологии и 
образование, равенството, 
солидарността и междукултурната 
динамика чрез подпомагане на 
интердисциплинарните изследвания, 
показателите, технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки играят важна роля 
в този контекст. Конкретизирането, 
наблюдението и оценката на целите на 
европейските стратегии и политики ще 
изисква целенасочени изследвания 
върху висококачествените 
статистически информационни системи 
и методите за количествен анализ, 
както и разработването на адаптирани
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
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полза на социалното приобщаване. предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важно е социалните и 
хуманитарните науки да бъдат 
включени като независимо 
предизвикателство с най-малко 
разумен бюджет, както в 
предходната рамкова програма. 
Европейският съюз преминава през 
важни политически, икономически и 
социални предизвикателства, към 
които трябва да се подходи с 
максимална отговорност и 
взискателност. Ако основното 
предизвикателство за Европа е „да 
стабилизира финансовата и 
икономическата система в 
краткосрочен план, като 
същевременно се вземат мерки за 
създаване на икономически 
възможности за бъдещето“, то 
следва да бъде приемано като 
предизвикателство, касаещо важни 
въпроси, като например 
образованието, заетостта, 
младежта и т.н., които заслужават 
специализирани познания в областта 
на социалните и хуманитарните 
науки на европейско равнище. То 
следва също така да подкрепя 
творческите общества в 
насърчаването на изследванията и 
иновациите в различните отрасли на 
промишлеността и да повиши 
стойността на историческото и 
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културното наследство, тъй като 
обучението и изследванията в 
дисциплините, свързани с културата 
и творчеството, ще осигурят 
способности, подпомагащи 
икономиката, основана на знанието, 
като по този начин добавят 
стойност.

Or. en

Изменение 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.1. Насърчаване на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж

6.1.1. Насърчаване на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, като 
се отчитат европейското 
икономическо и социално 
разнообразие и динамиката на 
неговите промени

Or. en

Изменение 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните обществени 
предизвикателства не са абстрактни 
и имат териториално измерение. 
Освен това, като се има предвид 
значението на градската 
проблематика по отношение на 
творчеството, иновациите, 
социалните, икономическите, 
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културните и екологичните въпроси, 
е необходимо конкретното им 
разглеждане.

Or. en

Изменение 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.2. Изграждане на общества на 
приобщаването и устойчивостта в 
Европа

6.1.2. Изграждане на общества на 
приобщаването и устойчивостта в 
Европа чрез укрепване на основата от 
знания в области като 
неравенствата, демографските и 
семейните промени, мобилността, 
образованието и социалните 
политики, както и гражданството

Or. en

Изменение 891
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 

Разбирането на социалните, 
политическите и културните
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
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възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

Or. fr
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Изменение 892
Henri Weber

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, езици, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
езиковото многообразие, развитието 
на многоезичието, движението на идеи 
и убеждения, и комбинации от 
принципи и практики на взаимност, 
обединение и равенство. Ще бъдат 
анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения –
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реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

по-специално езикови умения – и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

Or. fr

Изменение 893
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
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широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността в рамките на
поколенията и между тях. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

Or. en

Изменение 894
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични и 
граждански практики и очаквания, 
както и на историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, езици, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на Европа и на 
европейската интеграция. Освен това, 
разбирането както на напрежението, 
така и на възможностите, произтичащи 
от внедряването на ИКТ, на 
индивидуално и колективно равнище, е 
важно, за да се открият нови пътища за 
приобщаване към иновациите. Важно е 
да се идентифицират начини за 
адаптиране и подобрение на 
европейските социални системи, 
разбирането на европейската 
публична сфера , на обществените 
услуги и на по-широкото измерение на 
политиките за социалното осигуряване, 
за да се постигане сближаване и да се 
насърчи в по-голяма степен социалното 
и икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
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предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

Or. en

Изменение 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 

Разбирането на социалните 
трансформации в Европа изисква анализ 
на променящите се демократични 
практики и очаквания, както и на 
историческото развитие на 
идентичности, многообразие, 
територии, религии, култури и 
ценности. Това включва добро 
разбиране на историята на европейската 
интеграция. Освен това, разбирането 
както на напрежението, така и на 
възможностите, произтичащи от 
внедряването на ИКТ, на индивидуално 
и колективно равнище, е важно, за да се 
открият нови пътища за приобщаване 
към иновациите. Важно е да се 
идентифицират начини за адаптиране и 
подобрение на европейските социални 
системи, обществените услуги и на по-
широкото измерение на политиките за 
социалното осигуряване, за да се 
постигане сближаване и да се насърчи в 
по-голяма степен социалното и 
икономическо равенство, и 
солидарността между поколенията. 
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Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу 
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията и 
демографията.

Изследванията ще анализират как 
обществата и политиката стават все по-
европейски, в широкия смисъл на 
думата, чрез развитието на 
идентичности, култури и ценности, 
движението на идеи и убеждения, и 
комбинации от принципи и практики на 
взаимност, обединение и равенство. Ще 
бъдат анализирани начините, по които 
уязвимото население може пълноценно 
да участва в обществото и 
демокрацията, по-специално чрез 
придобиването на различни умения и 
защита на правата на човека. Анализът 
на това как политическите системи 
реагират или не на подобно социално 
развитие и самите те се развиват е от 
ключово значение. Научните 
изследвания ще се фокусират и върху 
развитието на ключови системи, които 
предоставят базови форми на 
социалните връзки като семейството, 
работата, образованието и заетостта, и 
ще подпомогнат борбата срещу
бедността. В бъдещото развитие на 
европейските политики ще бъдат взети 
предвид значението на миграцията –
включително миграцията, свързана с 
изменението на климата – и 
демографията.

Or. en

Изменение 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.2а. Усилия, насочени към 
европейските модели за социално 
сближаване и благосъстояние като 
международни критерии
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Европа и Съюзът са развили едно 
специфично и до голяма степен 
уникално съчетание от икономически 
напредък, социални политики, 
насочени към високо равнище на 
социално сближаване, хуманистични 
споделени културни ценности, 
включващи демокрацията и 
правовата държава, правата на 
човека, зачитането и опазването на 
разнообразието на културното 
наследство, както и насърчаването 
на образованието и науката, 
изкуствата и хуманитарните науки 
като фундаментални двигатели на 
социалния и икономическия напредък 
и благосъстоянието. Този 
„европейски социален модел“ по 
някакъв начин е допринесъл за 
формирането на единството на 
Европа и нейната международна 
роля.
Глобализацията и демографията, 
както и европейската интеграция 
сама по себе си и промяната на 
международната икономическа и 
финансова среда, сега могат да бъдат 
възприемани както като основни 
предизвикателства, така и като 
фактори за формиране на 
многообразието и бъдещето на 
европейските социални модели на 
икономическо развитие.
Поради това изследванията, които 
могат да допринесат с ново познание 
за нашето разбиране на тези фактори 
и предизвикателства в цяла Европа, 
както и на начина, по който 
публичните политики могат да си 
взаимодействат и да допринесат за 
устойчивостта на нашите основни 
социални и икономически цели, 
представлява приоритет, по който 
трябва да се работи.
Следва да се разгледа определянето на 
ориентири за динамиката на 
европейските общества и икономики 
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с оглед засилването на единството на 
Европа и стремежа за приобщаване в 
нея като фундаментални двигатели 
на икономическия и социалния 
напредък, оценката и съпоставката 
на публичните политики спрямо 
разнообразните предизвикателства в 
цяла Европа, разбирането на новите 
условия и възможности за по-голяма 
европейска интеграция и оценката на 
ролята на европейския модел и 
неговите социални, културни, научни 
и икономически компоненти и 
взаимодействия като източници на 
сравнителни предимства на Съюза на 
световно равнище.

Or. en

Изменение 897
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичната историческа, 
политическа, социална и културна 
система на Европа все по-често се 
сблъсква с въздействието на глобалните 
промени. За да разгърне по-широко 
външните си действия спрямо 
непосредствените си съседи и други 
държави, както и ролята си на глобален 
фактор, Европа трябва да подобри своя 
капацитет за определяне на значението 
и приоритетите, оценяването и 
насърчаването на политическите си 
цели в други региони и общества по 
света с цел засилване на 
сътрудничеството, предотвратяване или 
решаване на конфликти. В тази връзка 
тя също така трябва да подобри 
капацитета си за предвиждане и реакция 

Специфичната историческа, 
политическа, социална и културна 
система на Европа все по-често се 
сблъсква с въздействието на глобалните 
промени. За да разгърне по-широко 
външните си действия спрямо 
непосредствените си съседи и други 
държави, както и ролята си на глобален 
фактор, Европа трябва да подобри своя 
капацитет и базата си от знания за 
определяне на значението и 
приоритетите, оценяването и 
насърчаването на политическите си 
цели в други региони и общества по 
света с цел засилване на 
сътрудничеството, предотвратяване или 
решаване на конфликти. В тази връзка 
тя също така трябва да подобри и 
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в отговор на хода и въздействието на 
глобализацията. Това изисква по-добро 
разбиране на историята, културните 
особености и политико-икономическите 
системи на други региони в света, както 
и на ролята и влиянието на 
транснационалните участници в 
обществените процеси. Европа също 
така трябва да даде ефективен принос за 
глобалното управление в ключови 
области като търговия, развойна 
дейност, заетост, икономическо 
сътрудничество, права на човека, 
отбрана и сигурност. Това предполага 
потенциал за изграждане на нов 
капацитет, било то по отношение на 
инструменти, системи и средства за 
анализ, или по отношение на 
дипломацията на официалната и 
неофициалната международна сцена с 
правителствени и неправителствени 
участници.

базата си от знания относно 
конфликтите, трансформирането на 
конфликти и сътрудничеството и 
капацитета си за предвиждане и реакция 
в отговор на хода и въздействието на 
глобализацията. Това изисква по-добро 
разбиране на историята, културните 
особености и политико-икономическите 
системи на други региони в света, както 
и на ролята и влиянието на 
транснационалните участници в 
обществените процеси. Европа също 
така трябва да даде ефективен принос за 
глобалното управление в ключови 
области като търговия, развойна 
дейност, заетост, икономическо 
сътрудничество, права на човека, 
предотвратяване на конфликти, 
изграждане на мир и сигурност. Това 
предполага потенциал за изграждане на 
нов капацитет, било то по отношение на 
инструменти, системи и средства за 
анализ, или по отношение на 
дипломацията на официалната и 
неофициалната международна сцена с 
правителствени и неправителствени 
участници.

Or. en

Изменение 898
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.4. Премахване на разделението на 
Европа по отношение на научните 
изследвания и иновациите Съществуват 
значителни регионални различия в цяла 
Европа в производителността в областта 
на научните изследвания и иновациите, 
които трябва да бъдат преодолени. 
Мерките ще са насочени към 

6.1.4. Премахване на разделението на 
Европа по отношение на научните 
изследвания и иновациите.
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насърчаване на върховите постижения и 
иновациите, като ще бъдат специфични, 
взаимно допълващи се и в синхрон с 
политиките и действията по фондовете 
на политиката на сближаване. Сред тях 
са:

Съществуват значителни регионални 
различия в цяла Европа в 
производителността в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
които трябва да бъдат преодолени. 
Мерките ще са насочени към 
насърчаване на върховите постижения и 
иновациите, като се признава 
необходимостта от подкрепа за 
изграждането на капацитет и 
поддържането му, по-специално 
изследвания на инфраструктурата и 
развитието на човешкия капитал в 
държавите – членки на ЕС-12. Тези 
мерки ще бъдат специфични, взаимно 
допълващи се и в синхрон с политиките 
и действията по фондовете на 
политиката на сближаване. Сред тях са:

Or. en

Изменение 899
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Създаване на конкурентни 
отношения между нови институции, 
центрове за върхови постижения и 
иновативни региони в по-слабо 
развитите държави членки, от една 
страна, и международните лидери в 
съответната област в други части на 
Европа, от друга. Това е свързано със 
сформирането на екипи от 
научноизследователските институции 

– Създаване на връзки между нови 
институции, центрове за върхови 
постижения и иновативни градове и
региони, от една страна, и 
международните лидери в съответната 
област в други части на Европа, от 
друга. Това е свързано със 
сформирането на екипи от 
научноизследователските институции 
на върхово ниво и по-слабо развитите 
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на върхово ниво и по-слабо развитите 
региони, „побратимяване“ (туининг) 
чрез обмен на служители, консултации 
и помощ от експерти, и разработване на 
съвместни стратегии за създаването на 
центрове за върхови постижения в по-
слабо развитите региони, които могат 
да бъдат финансирани от фондовете 
на политиката на сближаване. Ще се 
разгледа възможността за създаване на 
партньорства с иновационни клъстери и 
признаване на постиженията на по-
слабо развитите региони, включително 
чрез партньорски оценки и връчването 
на „знак за качество” на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти.

региони, „побратимяване“ (туининг) 
чрез обмен на служители, консултации 
и помощ от експерти и разработване на 
съвместни стратегии за създаването на 
центрове за върхови постижения, които 
могат да бъдат финансирани от 
фондовете на политиката на 
сближаване в по-слабо развитите 
региони, и от „Хоризонт 2020“ в 
преходните и конкурентните 
региони. Ще се разгледа възможността 
за създаване на партньорства с 
иновационни клъстери и признаване на 
постиженията на по-слабо развитите и 
развиващите се региони, включително 
чрез партньорски оценки и връчването 
на „знак за качество” на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти.

Or. en

Изменение 900
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Създаване на конкурентни отношения 
между нови институции, центрове за 
върхови постижения и иновативни 
региони в по-слабо развитите държави 
членки, от една страна, и 
международните лидери в съответната 
област в други части на Европа, от 
друга. Това е свързано със 
сформирането на екипи от 
научноизследователските институции 
на върхово ниво и по-слабо развитите 
региони, „побратимяване“ (туининг) 
чрез обмен на служители, консултации 
и помощ от експерти, и разработване на 
съвместни стратегии за създаването на 
центрове за върхови постижения в по-

– Създаване на конкурентни отношения 
между нови институции, центрове за 
върхови постижения и иновативни 
региони в по-слабо развитите държави 
членки, от една страна, и 
международните лидери в съответната 
област в други части на Европа, от 
друга. Това е свързано със 
сформирането на екипи от 
научноизследователските институции 
на върхово ниво и по-слабо развитите 
региони, „побратимяване“ (туининг) 
чрез обмен на служители, консултации 
и помощ от експерти и разработване на 
съвместни стратегии за създаването на 
центрове за върхови постижения в по-
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слабо развитите региони, които могат да 
бъдат финансирани от фондовете на 
политиката на сближаване. Ще се 
разгледа възможността за създаване на 
партньорства с иновационни клъстери и 
признаване на постиженията на по-
слабо развитите региони, включително 
чрез партньорски оценки и връчването 
на „знак за качество” на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти.

слабо развитите региони, които могат да 
бъдат финансирани от фондовете на 
политиката на сближаване, като 
фокусът по-специално се поставя 
върху държавите – членки на ЕС-12. 
Ще се разгледа възможността за 
създаване на партньорства с 
иновационни клъстери и признаване на 
постиженията на по-слабо развитите 
региони, включително чрез партньорски 
оценки и връчването на „знак за 
качество” на онези институции, които 
отговарят на международните 
стандарти.

Or. en

Изменение 901
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Преференциално третиране на 
подбора на финансиране на проекти 
за отлични проекти, когато единият 
член на туининга е от по-слабо 
развит регион.

Or. en

Изменение 902
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Създаване на длъжност 
„председател/и/ на ЕНП“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени към 

– Създаване на „катедри на ЕНП“, за да 
бъдат привлечени изтъкнати учени към 
институции с видим потенциал за 
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институции с видим потенциал за 
високи постижения в научната област, с 
цел да се помогне на тези институции да 
разгърнат напълно този потенциал и по 
този начин да се създадат равни условия 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско пространство. 
Това ще включва оказване на 
институционална подкрепа за 
създаването на конкурентна 
научноизследователска среда и рамка, 
необходима за привличането, 
задържането и развитието на най-
изявените научноизследователски 
таланти в рамките на тези институции.

високи постижения в научната област, с 
цел да се помогне на тези институции да 
разгърнат напълно този потенциал и по 
този начин да се създадат равни условия 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско пространство. 
Това ще включва оказване на 
институционална и регионална 
подкрепа за създаването на конкурентна 
научноизследователска среда и рамка, 
необходима за привличането, 
задържането и развитието на най-
изявените научноизследователски 
таланти в рамките на тези институции, и 
вграждане на тези институции в 
регионалните иновационни 
екосистеми.

Or. en

Изменение 903
Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Създаване на длъжност
„председател/и/ на ЕНП“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени към 
институции с видим потенциал за 
високи постижения в научната област, с 
цел да се помогне на тези институции да 
разгърнат напълно този потенциал и по 
този начин да се създадат равни условия 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско пространство. 
Това ще включва оказване на 
институционална подкрепа за 
създаването на конкурентна 
научноизследователска среда и рамка, 
необходима за привличането, 
задържането и развитието на най-

– Създаване на до 40 „катедри на ЕНП“, 
за да бъдат привлечени изтъкнати учени 
към институции с видим потенциал за 
високи постижения в научната област, с 
цел да се помогне на тези институции да 
разгърнат напълно този потенциал и по 
този начин да се създадат равни условия 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско пространство. 
Това ще включва оказване на 
институционална подкрепа за 
създаването на конкурентна 
научноизследователска среда и рамка, 
необходима за привличането, 
задържането и развитието на най-
изявените научноизследователски 
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изявените научноизследователски 
таланти в рамките на тези институции.

таланти в рамките на тези институции.

Or. en

Изменение 904
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Създаване на длъжност
„председател/и/ на ЕНП“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени към 
институции с видим потенциал за 
високи постижения в научната област, с 
цел да се помогне на тези институции да 
разгърнат напълно този потенциал и по 
този начин да се създадат равни условия 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско пространство. 
Това ще включва оказване на 
институционална подкрепа за 
създаването на конкурентна 
научноизследователска среда и рамка, 
необходима за привличането, 
задържането и развитието на най-
изявените научноизследователски 
таланти в рамките на тези институции.

– Създаване на „катедри на ЕНП“, за да 
бъдат привлечени изтъкнати учени към 
институции с видим потенциал за 
високи постижения в научната област, с 
цел да се помогне на тези институции да 
разгърнат напълно този потенциал и по 
този начин да се създадат равни условия 
за научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско пространство. 
Това ще включва оказване на 
институционална и регионална 
подкрепа за създаването на конкурентна 
научноизследователска среда и рамка, 
необходима за привличането, 
задържането и развитието на най-
изявените научноизследователски 
таланти в рамките на тези институции, и 
вграждане на тези институции в 
регионалните иновационни 
екосистеми.

Or. en

Изменение 905
Lambert van Nistelrooij

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 2 а (нов)



AM\909647BG.doc 127/201 PE492.826v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Насърчаване на регионите със 
сходна интелигентна специализация 
да изграждат мрежи за развитие на 
конкурентни в международен план 
вериги за създаване на добавена 
стойност.

Or. en

Изменение 906
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подкрепа за разработването и 
наблюдението на стратегии за 
интелигентна специализация. Ще бъде 
създаден механизъм за подкрепа в 
областта на политиките, а взаимното 
обучение на регионално равнище ще 
бъде улеснено чрез международна 
оценка от партньорите и обмен на най-
добри практики.

– Подкрепа за разработването и 
наблюдението на стратегии за 
интелигентна специализация. Ще бъде 
създаден механизъм за подкрепа в 
областта на политиките, а обучението в 
регионите и градовете в областта на 
политиките ще бъде улеснено чрез 
международна партньорска оценка и 
обмен на най-добри практики.

Or. en

Изменение 907
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подпомагане на регионите и 
градовете със сходна интелигентна
специализация в изграждането на 
мрежи за развитие на конкурентни в 
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международен план вериги за 
създаване на добавена стойност.

Or. en

Изменение 908
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подпомагане на създаването на 
научноизследователски капацитет, 
наред с другото чрез подпомагане на 
достъпа за изследователи от по-слабо 
развити региони до медицински, 
биологични и други научни данни и 
банки с образци, и създаване на 
национални банки с данни/образци в 
по-слабо развитите региони като 
част от ЕНП.

Or. en

Изменение 909
Patrizia Toia

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Предприемане на практически 
стъпки, спомагащи да се гарантира, 
че резултатите от изследванията, 
финансирани по програмите в 
рамките на „Хоризонт 2020“, ще се 
използват преди всичко в Съюза.

Or. it



AM\909647BG.doc 129/201 PE492.826v02-00

BG

Изменение 910
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Улесняване на възможно най-широк 
достъп до научни и академични 
публикации и до данни от научните 
изследвания в тези региони.

Or. fr

Изменение 911
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подпомагане на развитието на 
мрежи от партньорства от типа на 
тройната спирала в регионите, които 
могат да си сътрудничат за 
координиране на горепосочените 
действия за туининг, обмена на най-
добри практики, като се внедрят 
„катедрите на ЕНП“ в регионалната 
система за научни изследвания и 
иновации и се подкрепят 
международните мрежи, свързани с 
определени регионални 
компетентности, и обменът на най-
добри практики относно 
стратегиите за интелигентна 
специализация.

Or. en
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Изменение 912
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.1 – точка 6.1.4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мерки за подкрепа за насърчаване на 
ръководството на проектни 
консорциуми от изследователски 
центрове, разположени в държавите 
– членки на ЕС-12, и за обучение по 
организация и администриране на 
проекти.

Or. en

Изменение 913
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2. [...] заличава се

Or. en

Изменение 914
Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.1. Укрепване на базата от научни 
доказателства и подкрепа за 
инициативата „Съюз за иновации“ и 
Европейското научноизследователско 
пространство

6.2.1. Укрепване на доказателствената 
основа и подкрепа за „Съюз за 
иновации“ и европейското 
научноизследователско пространство в 
контекста на неблагоприятни 
икономически и социални условия
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Or. en

Изменение 915
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се оценят инвестициите и да се 
определят приоритетите, както и да се 
укрепят инициативата „Съюз за 
иновации“ и Европейското 
научноизследователско пространство, 
ще бъде оказана подкрепа на анализа на 
политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите, системите и 
действащите лица в Европа и трети 
държави, както и разработването на 
показатели, данни и информационни 
инфраструктури. Необходими са също 
така дейности с перспективна 
насоченост и пилотни инициативи, 
икономически анализи, наблюдение на 
изпълнението на политиките, взаимно 
обучение, инструменти и дейности за 
координация, както и разработване на 
методики за оценка на въздействието, 
като при това се събират преки отзиви и 
коментари от заинтересованите страни в 
сферата на научноизследователската 
дейност, предприятията, публичните 
власти и гражданите.

За да се оценят инвестициите и да се 
определят приоритетите, както и да се 
укрепят инициативата „Съюз за 
иновации“ и Европейското 
научноизследователско пространство, 
ще бъде оказана подкрепа на анализа на 
политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите, системите и 
действащите лица в Европа и трети 
държави, както и разработването на 
показатели, данни и информационни 
инфраструктури. Необходими са също 
така дейности с перспективна 
насоченост и пилотни инициативи, 
икономически анализи, наблюдение на 
изпълнението на политиките, взаимно 
обучение, инструменти и дейности за 
координация, както и разработване на 
методики за оценка на въздействието, 
като при това се събират преки отзиви и 
коментари от заинтересованите страни в 
сферата на научноизследователската 
дейност, предприятията, публичните
власти, организациите на 
гражданското общество и 
гражданите.

Or. en

Изменение 916
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се оценят инвестициите и да се 
определят приоритетите, както и да се 
укрепят инициативата „Съюз за 
иновации“ и Европейското 
научноизследователско пространство, 
ще бъде оказана подкрепа на анализа на 
политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите, системите и 
действащите лица в Европа и трети 
държави, както и разработването на 
показатели, данни и информационни 
инфраструктури. Необходими са също 
така дейности с перспективна 
насоченост и пилотни инициативи, 
икономически анализи, наблюдение на 
изпълнението на политиките, взаимно 
обучение, инструменти и дейности за 
координация, както и разработване на 
методики за оценка на въздействието, 
като при това се събират преки отзиви и 
коментари от заинтересованите страни в 
сферата на научноизследователската 
дейност, предприятията, публичните 
власти и гражданите.

За да се оценят инвестициите и да се 
определят приоритетите, както и да се 
укрепят инициативата „Съюз за 
иновации“ и Европейското 
научноизследователско пространство, 
ще бъде оказана подкрепа на анализа на 
политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите, системите и 
действащите лица в Европа и трети 
държави, както и разработването на 
показатели, данни и информационни 
инфраструктури. Необходими са също 
така дейности с перспективна 
насоченост и пилотни инициативи, 
икономически анализи, наблюдение на
изпълнението на политиките, взаимно 
обучение, инструменти и дейности за 
координация, както и разработване на 
методики за оценка на въздействието, 
като при това се събират преки отзиви и 
коментари от заинтересованите страни в 
сферата на научноизследователската 
дейност, предприятията, публичните 
власти, организациите на 
гражданското общество и 
гражданите.

Or. en

Изменение 917
Marisa Matias

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнение на инициативата „Съюз 
за иновации“ е необходимо също така да 
се подкрепят (частна или публична 
подкрепа) пазарно ориентираните 

За изпълнение на инициативата „Съюз 
за иновации“ е необходимо също така да 
се подкрепят (частна или публична 
подкрепа) пазарно ориентираните, 
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иновации за засилване на иновационния 
капацитет на предприятията и 
насърчаване на европейската 
конкурентоспособност. Това ще изисква 
подобряване на общите рамкови 
условия за иновации, както и справяне с 
конкретните препятствия, които пречат 
на растежа на иновативните фирми. Ще 
бъдат приложени силни механизми за 
подкрепа на иновациите (например за 
по-добро управление на клъстери, 
публично-частни партньорства и 
сътрудничество в мрежа), 
високоспециализирани услуги за 
подкрепа на иновациите (например за 
управление/използване на правата върху 
интелектуална собственост, управление 
на иновациите и на мрежите от 
възложители на обществени поръчки) и 
преразглеждане на държавните 
политики по отношение на иновациите. 
Въпроси, характерни за МСП, ще бъдат 
подпомагани в рамките на конкретната 
цел „Иновации в МСП“.

както и непазарно ориентираните
иновации за засилване на иновационния 
капацитет на предприятията и 
насърчаване на европейската 
конкурентоспособност и на 
социалната, икономическата и 
екологичната устойчивост. Това ще 
изисква подобряване на общите рамкови 
условия за иновации, както и справяне с 
конкретните препятствия, които пречат 
на растежа на иновативните фирми. Ще 
бъдат приложени силни механизми за 
подкрепа на иновациите (например за 
по-добро управление на клъстери, 
публично-частни партньорства и 
сътрудничество в мрежа),
високоспециализирани услуги за 
подкрепа на иновациите (например за 
управление/използване на правата върху 
интелектуална собственост, управление 
на иновациите и на мрежите от 
възложители на обществени поръчки) и 
преразглеждане на държавните 
политики по отношение на иновациите. 
Въпроси, характерни за МСП, ще бъдат 
подпомагани в рамките на конкретната 
цел „Иновации в МСП“.

Or. en

Изменение 918
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнение на инициативата „Съюз 
за иновации“ е необходимо също така да 
се подкрепят (частна или публична 
подкрепа) пазарно ориентираните 
иновации за засилване на иновационния 
капацитет на предприятията и 
насърчаване на европейската 

За изпълнение на инициативата „Съюз 
за иновации“ е необходимо също така да 
се подкрепят (частна или публична 
подкрепа) пазарно ориентираните, 
както и непазарно ориентираните
иновации за засилване на иновационния 
капацитет на участниците от 
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конкурентоспособност. Това ще изисква 
подобряване на общите рамкови 
условия за иновации, както и справяне с 
конкретните препятствия, които пречат 
на растежа на иновативните фирми. Ще 
бъдат приложени силни механизми за 
подкрепа на иновациите (например за 
по-добро управление на клъстери, 
публично-частни партньорства и 
сътрудничество в мрежа), 
високоспециализирани услуги за 
подкрепа на иновациите (например за 
управление/използване на правата върху 
интелектуална собственост, управление 
на иновациите и на мрежите от 
възложители на обществени поръчки) и 
преразглеждане на държавните 
политики по отношение на иновациите. 
Въпроси, характерни за МСП, ще бъдат 
подпомагани в рамките на конкретната 
цел „Иновации в МСП“.

частния и публичния сектор и на 
гражданите и насърчаване на 
европейската конкурентоспособност, 
както и на социалната, 
икономическата и екологичната 
устойчивост. Това ще изисква 
подобряване на общите рамкови 
условия за иновации, както и справяне с 
конкретните препятствия, които пречат 
на растежа на иновативните фирми. Ще 
бъдат приложени силни механизми за 
подкрепа на иновациите (например за 
по-добро управление на клъстери, 
публично-частни партньорства и 
сътрудничество в мрежа), 
високоспециализирани услуги за 
подкрепа на иновациите (например за 
управление/използване на правата върху 
интелектуална собственост, управление 
на иновациите и на мрежите от 
възложители на обществени поръчки) и 
преразглеждане на държавните 
политики по отношение на иновациите. 
Въпроси, характерни за МСП, ще бъдат 
подпомагани в рамките на конкретната 
цел „Иновации в МСП“.

Or. en

Изменение 919
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителна цел е да се поощрява 
разработването на нови 
инструменти за осигуряване на по-
голяма прозрачност на портфейлите 
от права на интелектуална 
собственост и тяхното управление, 
да се подобри споделянето на ррава на 
интелектуална собственост и да се 
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систематизира моделирането на 
лицензите, които улесняват 
транзакциите, включително 
възможността, МСП и публичните 
институции да участват по-активно 
в иновациите.

Or. fr

Изменение 920
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.1 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проучване на възможността за 
създаване на патентни пулове в някои 
технологични области, които да 
позволят колективното използване на 
права върху индустриална 
собственост срещу заплащане на 
подходяща такса на притежателя на 
правата.

Or. fr

Изменение 921
Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.2. Проучване на нови форми на 
новаторство, включително социални 
иновации и творчество

6.2.2. Проучване и разбиране на нови 
форми на новаторство, включително 
социални иновации и творчество;

Or. en
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Изменение 922
Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.3. Гарантиране на обществената 
ангажираност в областта на 
научните изследвания и иновациите.

заличава се

Създаването на възможност всички 
социални участници да 
взаимодействат по време на даден 
иновационен цикъл увеличава 
качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и 
ценностите на обществото. Това 
изисква развиване на специфични 
умения, знания и капацитет на 
индивидуално и на организационно, 
както и на национално и 
транснационално равнище. Чрез 
насърчаване и проучване на 
подходящите модели в научното 
образование ще бъде създадено едно 
научно грамотно, отговорно и 
творчески ориентирано общество. 
Равенството между мъжете и 
жените ще бъде насърчавано в 
частност чрез подкрепа на промени в 
организацията на 
научноизследователските 
институции, както и в 
съдържанието и проектирането на 
научноизследователската дейност. 
Достъпността и използването на 
резултатите от публично 
финансираните научни изследвания 
ще бъдат доразвити, за да се подобри 
движението на знанията в рамките 
на научната общност и широката 
общественост. В координация със 
съответните международни 
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организации ще бъде насърчавана 
Етична рамка в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
базирана на основните етични 
принципи, включително тези, 
отразени в Хартата на основните 
права, както и всички съответни 
законодателни актове и конвенции на 
Съюза.

Or. en

Изменение 923
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.3. Гарантиране на обществената 
ангажираност в областта на 
научните изследвания и иновациите.

6.2.3. Науката със и за обществото

Or. en

Изменение 924
Anna Záborská

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на възможност всички 
социални участници да взаимодействат 
по време на даден иновационен цикъл 
увеличава качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и ценностите 
на обществото. Това изисква развиване 
на специфични умения, знания и 
капацитет на индивидуално и на 

Създаването на възможност всички 
социални участници да взаимодействат 
по време на даден иновационен цикъл 
увеличава качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и ценностите 
на обществото. Това изисква развиване 
на специфични умения, знания и 
капацитет на индивидуално и на 
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организационно, както и на национално 
и транснационално равнище. Чрез 
насърчаване и проучване на 
подходящите модели в научното 
образование ще бъде създадено едно 
научно грамотно, отговорно и творчески 
ориентирано общество. Равенството 
между мъжете и жените ще бъде 
насърчавано в частност чрез подкрепа 
на промени в организацията на 
научноизследователските институции, 
както и в съдържанието и 
проектирането на 
научноизследователската дейност. 
Достъпността и използването на 
резултатите от публично финансираните 
научни изследвания ще бъдат 
доразвити, за да се подобри движението 
на знанията в рамките на научната 
общност и широката общественост. В 
координация със съответните 
международни организации ще бъде 
насърчавана Етична рамка в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
базирана на основните етични
принципи, включително тези, отразени в 
Хартата на основните права, както и 
всички съответни законодателни актове 
и конвенции на Съюза.

организационно, както и на национално 
и транснационално равнище. Чрез 
насърчаване и проучване на 
подходящите модели в научното 
образование ще бъде създадено едно 
научно грамотно, отговорно и творчески 
ориентирано общество. Равните 
възможности за жените и мъжете 
следва да бъдат насърчавани в
частност чрез подкрепа на промени в 
организацията на 
научноизследователските институции, 
както и в съдържанието и 
проектирането на 
научноизследователската дейност. 
Достъпността и използването на 
резултатите от публично финансираните 
научни изследвания ще бъдат 
доразвити, за да се подобри движението 
на знанията в рамките на научната 
общност и широката общественост. В 
координация със съответните 
международни организации ще бъде 
насърчавана Етична рамка в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
базирана на основните етични 
принципи, включително тези, отразени в 
Хартата на основните права, както и 
всички съответни законодателни актове 
и конвенции на Съюза.

Or. en

Изменение 925
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на възможност всички 
социални участници да 
взаимодействат по време на даден 
иновационен цикъл увеличава 
качеството, значението, 

За да се изгради ефективен диалог 
между науката и обществото, да се 
привлекат нови таланти за науката 
и да се съчетаят високите научни 
постижения със социалната 



AM\909647BG.doc 139/201 PE492.826v02-00

BG

приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и 
ценностите на обществото. Това 
изисква развиване на специфични 
умения, знания и капацитет на 
индивидуално и на организационно, 
както и на национално и 
транснационално равнище. Чрез 
насърчаване и проучване на 
подходящите модели в научното 
образование ще бъде създадено едно 
научно грамотно, отговорно и 
творчески ориентирано общество. 
Равенството между мъжете и 
жените ще бъде насърчавано в 
частност чрез подкрепа на промени в 
организацията на 
научноизследователските 
институции, както и в 
съдържанието и проектирането на 
научноизследователската дейност. 
Достъпността и използването на 
резултатите от публично 
финансираните научни изследвания 
ще бъдат доразвити, за да се подобри 
движението на знанията в рамките 
на научната общност и широката 
общественост. В координация със 
съответните международни 
организации ще бъде насърчавана 
Етична рамка в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
базирана на основните етични 
принципи, включително тези, 
отразени в Хартата на основните 
права, както и всички съответни 
законодателни актове и конвенции на 
Съюза.

осведоменост и отговорност, ще се 
окаже подкрепа на следните 
дейности:

- атрактивни научни и технологични 
кариери за млади студенти:
насърчаване в училищата на научни 
кариери в областта на науката, 
технологията и инженерството; 
отваряне на университетите за 
младите студенти и насърчаване от 
страна на националните и 
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регионалните органи на 
интерактивни и атрактивни научни 
музеи; насърчаване на устойчиво 
взаимодействие между училищата и 
изследователските институции и 
между учащите се и техните 
семейства, учители по науки и 
изследователи; включване на 
подрастващото поколение 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 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.3а. Изследване и съпоставяне на 
процеси, които осигуряват 
благоприятна среда за творчество и 
иновации.
Осигуряването на по-добро разбиране 
за социалния, културния, 
икономическия и политическия 
контекст за иновациите е 
приоритет. Необходими са нови 
знания относно това как се 
формират и преуспяват 
„иновативните общества“. В 
настоящия международен 
икономически контекст това изисква 
свежо схващане относно условията за 
устойчивост на иновативните 
социално-икономически среди въз 
основа на задълбочена и 
систематична работа по места и 
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сравнителен анализ.
Социалното сближаване и 
предвидимото правосъдие, 
образованието, демокрацията, 
толерантността и разнообразието 
са фактори, които трябва да бъдат 
внимателно взети под внимание с цел 
определяне и по-добро използване на 
европейските сравнителни 
преимущества в световен мащаб и за 
осигуряването на подобрена, основана 
на факти подкрепа за политиките в 
областта на иновациите.
По-специално ролята на начина, по 
който младите хора възприемат 
възможностите за иновации в 
настоящата икономическа среда с 
висока безработица в много региони 
на ЕС, ще бъде внимателно проучена 
предвид образованието и риска от 
изтичане на мозъци.
Ролята на политиките за управление 
на риска трябва да бъде по-добре 
осъзната от гледна точка на 
техните взаимоотношения с 
политиките в областта на 
иновациите и определящите фактори 
и инициаторите на иновации. 
Изясняването в контекста на 
иновациите на някои текущи 
дискусии, и по-конкретно дебата 
„риск срещу предпазливост“, или 
ролята на определени регулаторни 
среди е от голямо значение и се 
нуждае от нови, непредубедени 
научни подходи.

Or. en

Изменение 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.4. Насърчаване на последователното 
и ефективно сътрудничество с трети 
държави.

6.2.4. Разбиране как последователното 
и ефективно сътрудничество с трети 
държави в областта на научните 
изследвания и специализираното 
обучение насърчава иновациите.

Or. en

Изменение 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хоризонталните дейности ще осигурят 
стратегическото развитие на 
международното сътрудничество за 
цялата инициатива „Хоризонт 2020“ и 
са ориентирани към междусекторните 
цели на политиката. Дейностите в 
подкрепа на двустранни, многостранни 
и междурегионални диалози по 
въпросите на политиката в областта на 
научните изследвания и иновациите с 
трети държави, региони, международни 
форуми и организации ще улеснят 
обмен на политики, взаимното обучение 
и определянето на приоритетите, ще 
насърчат реципрочния достъп до 
програми и ще осигурят наблюдение 
върху резултатите от сътрудничеството. 
Създаването на мрежи и партньорства 
(и „туининг” дейностите) ще улесни 
оптималното сътрудничество между 
участниците в научните изследвания и 
иновациите и за двете страни, и ще 
подобри компетенциите и капацитета за 
сътрудничество в по-малко напреднали 
трети държави. Дейностите ще 
насърчават съгласуването на 
националните политики и програми за 

Хоризонталните дейности ще осигурят 
стратегическото развитие на 
международното сътрудничество за 
цялата инициатива „Хоризонт 2020“ и 
са ориентирани към междусекторните 
цели на политиката. Необходимо е да 
бъдат разбрани и насърчавани 
дейностите в подкрепа на двустранни, 
многостранни и междурегионални 
диалози по въпросите на политиката в 
областта на научните изследвания и 
иновациите с трети държави, региони, 
международни форуми и организации 
ще улеснят обмен на политики, 
взаимното обучение и определянето на 
приоритетите, ще насърчат реципрочния 
достъп до програми и ще осигурят 
наблюдение върху резултатите от 
сътрудничеството. Създаването на 
мрежи и партньорства (и „туининг” 
дейностите) ще улесни оптималното 
сътрудничество между участниците в 
научните изследвания и иновациите и за 
двете страни, и ще подобри 
компетенциите и капацитета за 
сътрудничество в по-малко напреднали 
трети държави. Дейностите ще 



AM\909647BG.doc 143/201 PE492.826v02-00

BG

сътрудничество с тези на Съюза, както и 
съвместните действия на държави 
членки и асоциирани държави с трети 
държави, за да се засили цялостното им 
въздействие. Присъствието на 
европейските научни изследвания и 
иновации в трети държави ще бъде 
консолидирано и укрепено, най-вече 
посредством насърчаване на 
създаването на европейски „центрове на 
науката и иновациите“, предлагане на 
услуги за европейските организации, 
които разширяват дейността си в трети 
държави и създаването на 
научноизследователски центрове 
съвместно с трети държави към 
организации или изследователи от 
други държави членки и асоциирани 
държави.

проучват и насърчават съгласуването 
на националните политики и програми 
за сътрудничество с тези на Съюза, 
както и съвместните действия на 
държави членки и асоциирани държави 
с трети държави, за да се засили 
цялостното им въздействие. 
Присъствието на европейските научни 
изследвания и иновации в трети 
държави ще бъде консолидирано и 
укрепено, най-вече посредством 
насърчаване на създаването на 
европейски „центрове на науката и 
иновациите“, предлагане на услуги за 
европейските организации, които 
разширяват дейността си в трети 
държави и създаването на 
научноизследователски центрове 
съвместно с трети държави към 
организации или изследователи от 
други държави членки и асоциирани 
държави.

Or. en

Изменение 929
Vicky Ford

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.2 – точка 6.2.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.4а. Разпространяване на високите 
научни постижения и разширяване на 
участието
С оглед да се преодолее разделението в 
рамките на местни територии, 
региони и държави членки в Европа, 
със структурните фондове ще бъдат 
развивани взаимно допълващи се 
дейности и тясно сътрудничество в 
двете посоки: „нагоре по веригата“ 
(изграждане на капацитет в 
държавите членки като по-добра 
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подготовка за участието им в 
„Хоризонт 2020“) и „надолу по 
веригата“ (използване и 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания и иновациите, 
произтичащи от „Хоризонт 2020“). 
Където това е възможно, ще се 
насърчава съвместимост между 
двата инструмента. Ще се поощрява 
кумулативното или комбинираното 
финансиране.
В този контекст мерките ще целят 
пълноценно използване на потенциала 
от таланти, с които разполага 
Европа, като по този начин ще се 
оптимизира икономическото и 
социалното въздействие на 
изследванията и иновациите, като те 
ще бъдат разграничени, но допълващи 
се по отношение на политиките и 
дейностите по фондовете на 
политиката на сближаване. Тези 
мерки включват:
а) създаване на конкурентни 
отношения между, от една страна, 
нови институции, центрове за високи 
постижения и иновативни региони в 
по-слабо развитите области, региони 
или държави членки и от друга 
страна, международните лидери в 
съответната област в други части на 
Европа. Това е свързано със 
сформирането на екипи от 
научноизследователски институции 
или отдели на върхово равнище с 
такива от по-слабо развитите 
области или региони, придружено от 
обмен на персонал, консултации и 
помощ от експерти и 
разработването на съвместни 
стратегии за създаването на 
центрове за високи постижения. Те 
могат да получат подкрепа от 
фондовете на политиката на 
сближаване в по-слабо развитите 
региони. Ще се разгледа 
възможността за създаване на 
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партньорства с иновационни 
клъстери и признаване на високите 
постижения на по-слабо развитите 
региони, включително чрез 
партньорски оценки и връчването на 
„знак за високи постижения“ на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти;

б) създаване на 40 длъжности 
„председател на ЕНП“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени към 
институции или отдели с безспорен 
потенциал за високи постижения в 
областта на научните изследвания, с 
цел да се помогне на тези 
институции да разгърнат напълно 
този потенциал и по този начин да се 
създадат равнопоставени условия за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в европейското 
научноизследователско 
пространство. Това ще включва 
оказване на институционална 
подкрепа за създаването на 
конкурентна научноизследователска 
среда и рамката, необходима за 
привличането, задържането и 
развитието на най-изявените 
научноизследователски таланти в 
рамките на тези институции;
в) удостояване с „печат за високи 
постижения“ на положително 
оценени предложения за проекти на 
Европейския научноизследователски 
съвет, „Мария Склодовска-Кюри“ или 
съвместни проекти, които не са 
успели да получат финансиране 
поради бюджетни ограничения. По 
този начин националните и 
регионалните фондове могат да 
бъдат насърчавани да допринасят за 
финансирането на проектите, които 
отговарят на критериите за високи 
постижения, но не могат да бъдат 
финансирани поради липса на 
европейски средства;
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г) удостояване с „печат за високи 
постижения“ на завършени проекти с 
оглед да се улесни финансирането на 
последващите етапи (например 
пилотен проект, демонстрационни 
проекти или валоризация на 
научноизследователските резултати) 
от национални или регионални 
източници;
д) предоставяне от Европейския 
научноизследователски съвет на 
„субсидии за завръщане“ на 
изследователи, временно работещи 
извън Европа, които желаят да 
работят в Европа;
е) оказване на подкрепа на 
допълнителни споразумения, 
подписани от организации 
бенефициери по проектите за 
съвместни изследвания с други 
субекти и организации, установени 
главно в държави, различни от пряко 
участващите в проекта, с 
конкретната цел да се улесняват 
възможностите за обучение (по-
конкретно чрез предоставяне на 
места за докторанти и завършили 
докторанти);
ж) укрепване на успешните мрежи с 
цел изграждане на институционални 
мрежи с високо качество в областта 
на научните изследвания и 
иновациите. Особено внимание ще 
бъде отделено на Европейското 
сътрудничество в областта на 
науката и технологиите (COST) с цел 
да се насърчават дейности за 
определяне и изграждане на връзки 
между клетки за високи научни 
постижения (научни общности с 
голям капацитет и млади 
изследователи) в цяла Европа;
з) разработване на специални 
механизми за обучение за това как се 
участва в „Хоризонт 2020“, като се 
използват в пълна степен 
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съществуващите мрежи от рода на 
националните звена за контакт;
и) предоставяне на стипендии за 
докторанти и завършили 
докторанти, както и стипендии за 
специализирано обучение за инженери 
за получаване на достъп до всички 
международни 
научноизследователски 
инфраструктури в Европа, 
включително ръководените от 
международни научни организации;
й) подкрепа за разработването и 
наблюдението на стратегии за 
интелигентна специализация. Ще 
бъде създаден механизъм за подкрепа в 
областта на политиките, а 
обучението в областта на 
политиките на регионално равнище 
ще бъде улеснено чрез международна 
оценка от партньорите и обмен на 
най-добри практики;
к) създаване на онлайн пазар, на който 
могат да се рекламират продукти на 
интелектуалната собственост, за да 
се осъществяват контакти между 
носителите и ползвателите на ПИС.

Or. en

Обосновка

Въз основа на доклада Carvalho, изменение 58 с ограничение относно броя 
председатели на европейското научноизследователско пространство.

Изменение 930
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – параграф 6.2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2а. Мислещи общества — културно 
наследство и европейска 
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идентичност
Целта е да се допринесе за 
разбирането на интелектуалната 
основа на Европа: нейната история и 
множеството европейски и 
неевропейски влияния; като 
вдъхновение за живота ни днес. 
Европа се характеризира с 
разнообразие от различни традиции, 
както и от регионални и национални 
идентичности. Това многообразие и 
възможностите, които то 
предоставя, следва да бъдат признати 
и разгледани.
Европейските колекции, включително 
цифрови, в библиотеки, архиви, музеи, 
галерии и други публични институции 
притежават богатство от изобилна, 
неизползвана документация и обекти 
за изследване. Тези ресурси на 
културното наследство 
представляват историята на 
отделните държави членки, но и 
колективното наследство на 
Европейския съюз, който се е 
формирал през времето. Такива 
материали следва да бъдат достъпни 
чрез нови и иновативни технологии и 
интегрирани информационни услуги в 
полза на изследователите и 
гражданите, така че да се 
предостави възможност за поглед 
към бъдещето чрез архива на 
миналото и да се допринесе за 
създаването на активен европейски 
интелект. Достъпността и 
опазването на културното 
наследство в тези форми са 
необходими за съхраняване на живите 
взаимодействия в рамките на 
европейските култури и между тях, 
като се има предвид също така 
ролята на културното наследство 
като силен стимул за икономическо 
развитие в постиндустриалната 
икономика и неговия принос за 
устойчивия икономически растеж.
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Or. en

Изменение 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – параграф 6.2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo.
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
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relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Изменение 932
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3. [...] заличава се

Or. en

Изменение 933
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3. Сигурни общества 6.3. Повишаване на човешката 
сигурност, защита на свободата и 
гражданските свободи

Or. en

Изменение 934
Christian Ehler
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Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съюз, неговите 
граждани и международни партньори 
са изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
тероризъм и мащабни извънредни 
ситуации, дължащи се на природни 
или предизвикани от човека бедствия. 
Тези заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 
киберпространството. Например 
атаките срещу интернет страници 
на обществени органи и частни 
субекти не само подкопават
доверието на гражданите, но могат и 
сериозно да засегнат важни сектори 
като енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.

заличава се

Or. en

Изменение 935
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съюз, неговите граждани 
и международни партньори са 
изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
тероризъм и мащабни извънредни 
ситуации, дължащи се на природни или 
предизвикани от човека бедствия. Тези 
заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 

Европейският съюз, неговите граждани 
и международни партньори са 
изправени пред редица заплахи за 
сигурността и предизвикателства като 
престъпност, тероризъм, етнически и 
политически конфликти и мащабни 
извънредни ситуации, дължащи се на 
природни или предизвикани от човека 
бедствия. Тези предизвикателства 
могат да преминат през съществуващите 
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киберпространството. Например атаките 
срещу интернет страници на 
обществени органи и частни субекти не 
само подкопават доверието на 
гражданите, но могат и сериозно да 
засегнат важни сектори като 
енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.

граници, да бъдат насочени към 
физически цели или към 
киберпространството. Например атаките 
срещу интернет страници на 
обществени органи и частни субекти не 
само подкопават доверието на 
гражданите, но могат и сериозно да 
засегнат важни сектори като 
енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.

Or. en

Изменение 936
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съюз, неговите граждани 
и международни партньори са 
изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
тероризъм и мащабни извънредни 
ситуации, дължащи се на природни или 
предизвикани от човека бедствия. Тези 
заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 
киберпространството. Например атаките 
срещу интернет страници на 
обществени органи и частни субекти не 
само подкопават доверието на 
гражданите, но могат и сериозно да 
засегнат важни сектори като 
енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.

Европейският съюз, неговите граждани 
и международни партньори са 
изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
тероризъм, незаконна имиграция и 
мащабни извънредни ситуации, 
дължащи се на природни или 
предизвикани от човека бедствия. Тези 
заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 
киберпространството. Например атаките 
срещу интернет страници на 
обществени органи и частни субекти не 
само подкопават доверието на 
гражданите, но могат и сериозно да 
засегнат важни сектори като 
енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.

Or. it
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Изменение 937
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се предвидят, предотвратят и 
преодоляват тези заплахи, е 
необходимо да се разработят и 
приложат иновационни технологии, 
решения, прогнозни инструменти и 
знания, да се стимулира 
сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят решения за гражданската 
сигурност, да се повиши 
конкурентоспособността на 
европейската сигурност, ИКТ и 
сектора на услугите, и да се 
предотвратят или преборят 
злоупотребите с неприкосновеността 
на личния живот, както и 
нарушенията на правата на човека в 
интернет.

заличава се

Or. en

Изменение 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се предвидят, предотвратят и 
преодоляват тези заплахи, е необходимо 
да се разработят и приложат 
иновационни технологии, решения, 
прогнозни инструменти и знания, да се 
стимулира сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят решения за гражданската 
сигурност, да се повиши 

За да се предвидят, предотвратят и 
преодоляват тези заплахи, е необходимо 
да се разработят и приложат 
иновационни технологии, решения, 
прогнозни инструменти и знания, да се 
стимулира сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят решения за гражданската 
сигурност, да се повиши 
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конкурентоспособността на 
европейската сигурност, ИКТ и сектора 
на услугите, и да се предотвратят или 
преборят злоупотребите с 
неприкосновеността на личния живот, 
както и нарушенията на правата на 
човека в интернет.

конкурентоспособността на 
европейската сигурност, ИКТ и сектора 
на услугите, и да се предотвратят или 
преборят злоупотребите с 
неприкосновеността на личния живот, 
както и нарушенията на правата на 
човека в интернет. Необходимо е също 
да се предприемат проучвания на 
социалното измерение на такива 
заплахи, с цел да се опознаят техните 
причини и въздействия и да се 
спомогне за разработването на 
ефективни ответни мерки в 
областта на социалната политика.

Or. en

Изменение 939
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се предвидят, предотвратят и 
преодоляват тези заплахи, е необходимо 
да се разработят и приложат 
иновационни технологии, решения, 
прогнозни инструменти и знания, да се 
стимулира сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят решения за гражданската 
сигурност, да се повиши 
конкурентоспособността на 
европейската сигурност, ИКТ и 
сектора на услугите, и да се 
предотвратят или преборят 
злоупотребите с неприкосновеността на 
личния живот, както и нарушенията на 
правата на човека в интернет.

За да се предвидят, предотвратят и 
преодоляват тези заплахи, е необходимо 
да се разработят и приложат 
иновационни технологии, решения, 
прогнозни инструменти и знания, да се 
стимулира сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят решения за гражданската 
сигурност и предотвратят или преборят 
злоупотребите с неприкосновеността на 
личния живот, както и нарушенията на 
правата на човека в интернет.

Or. en
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Изменение 940
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 941
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координацията и подобряването на
изследванията в областта на 
сигурността ще бъдат съществен 
елемент и ще помогнат за очертаване на 
настоящите усилия в тази насока, в 
това число разработката на прогнози,
и за подобряване на съответни правни 
условия и процедури за координация, 
включително дейностите в 
преднормативна фаза. Дейностите ще 
следват ориентиран към постигане на 
мисията подход и ще интегрират 
съответните обществени измерения. Те 
ще подкрепят политиките на Съюза за 
вътрешна и външна сигурност, 
политиките в областта на 
отбраната и съответната нова 
разпоредба на Договора от Лисабон, и 
ще гарантират сигурност на 
киберпространството, надеждност и 
неприкосновеност на личния живот в 
цифровия единен пазар. Ще бъдат 
поставени следните конкретни цели:

Активното участие на 
организациите на гражданите и на 
гражданското общество и на 
политическите, социалните и 
хуманитарните науки в изследванията 
в областта на сигурността ще бъдат 
съществен елемент и ще помогнат за 
очертаване на настоящите усилия в тази 
насока и за подобряване на
целесъобразността на 
осъществяваните дейности и 
зачитането на основните права и 
свободи на гражданите. Дейностите 
ще следват подход, който поставя 
научните изследвания в рамките на 
въпросите от обществен интерес, и 
ще интегрират съответните обществени 
измерения. Те ще подкрепят политиките 
на Съюза за вътрешна и външна 
сигурност и съответната нова 
разпоредба на Договора от Лисабон, и 
ще гарантират сигурност на 
киберпространството, надеждност и 
неприкосновеност на личния живот в 
цифровия единен пазар. Ще бъдат 
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поставени следните конкретни цели:

Or. en

Изменение 942
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.1. Борба с престъпността и 
тероризма.

заличава се

Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни 
последици. Това изисква нови 
технологии и капацитет 
(включително за борба с 
киберпрестъпността и 
кибертероризма) в подкрепа на 
сигурността на здравеопазването, 
хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от 
съществено значение за доброто 
функциониране на обществото и 
икономиката. Новите технологии и 
специализираните умения ще 
помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, 
транспорт, здравеопазване, 
хранително-вкусова промишленост, 
водоснабдяване, енергетика, 
логистични вериги и вериги на 
доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от 
критично значение от всякакви 
видове заплахи.
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Or. en

Изменение 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – уводна 
част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.1. Борба с престъпността и 
тероризма.

6.3.1. Борба с престъпността и 
тероризма, в т.ч. разбиране на 
социалното измерение на такива 
въпроси и определяне на ефективни 
мерки на социалната политика за 
тяхното решаване.

Or. en

Изменение 944
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни 
последици. Това изисква нови 
технологии и капацитет 
(включително за борба с 
киберпрестъпността и 
кибертероризма) в подкрепа на 
сигурността на здравеопазването, 
хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от 
съществено значение за доброто 
функциониране на обществото и 
икономиката. Новите технологии и 

заличава се
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специализираните умения ще 
помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, 
транспорт, здравеопазване, 
хранително-вкусова промишленост, 
водоснабдяване, енергетика, 
логистични вериги и вериги на 
доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от 
критично значение от всякакви 
видове заплахи.

Or. en

Изменение 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни последици. 
Това изисква нови технологии и 
капацитет (включително за борба с 
киберпрестъпността и кибертероризма) 
в подкрепа на сигурността на 
здравеопазването, хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от съществено 
значение за доброто функциониране на 
обществото и икономиката. Новите 
технологии и специализираните умения 
ще помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, транспорт, 
здравеопазване, хранително-вкусова 
промишленост, водоснабдяване, 

Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни последици. 
Това изисква разбиране на причините 
и въздействията, както и 
разработването на нови технологии и 
капацитет (включително за борба с 
киберпрестъпността и кибертероризма) 
в подкрепа на сигурността на 
здравеопазването, хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от съществено 
значение за доброто функциониране на 
обществото и икономиката. Новите 
технологии и специализираните умения 
ще помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, транспорт, 



AM\909647BG.doc 159/201 PE492.826v02-00

BG

енергетика, логистични вериги и вериги 
на доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от критично 
значение от всякакви видове заплахи.

здравеопазване, хранително-вкусова 
промишленост, водоснабдяване, 
енергетика, логистични вериги и вериги 
на доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от критично 
значение от всякакви видове заплахи.
Ще бъде отделено внимание също на 
социалното и поведенческото 
измерение на престъпността и 
тероризма, с цел да се разберат 
напълно техните причини и 
въздействия и да се определят 
ефективни мерки на социалната 
политика за тяхното решаване.

Or. en

Изменение 946
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни последици. 
Това изисква нови технологии и 
капацитет (включително за борба с 
киберпрестъпността и кибертероризма) 
в подкрепа на сигурността на 
здравеопазването, хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от съществено 
значение за доброто функциониране на 
обществото и икономиката. Новите 
технологии и специализираните умения 
ще помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, транспорт, 

Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни последици. 
Това изисква опознаване на основните 
причини за конфликтите и 
сътрудничеството, нови технологии и 
капацитет (включително за борба с 
киберпрестъпността и кибертероризма) 
в подкрепа на правовата държава, 
демократичната отчетност, 
отговорен и прозрачен сектор на 
сигурността и правосъдието;
сигурността на здравеопазването, 
хранително-вкусовата промишленост, 
водоснабдяването и околната среда, 
които са от съществено значение за 
доброто функциониране на обществото 
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здравеопазване, хранително-вкусова 
промишленост, водоснабдяване, 
енергетика, логистични вериги и вериги 
на доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от критично 
значение от всякакви видове заплахи.

и икономиката. Новите аналитични 
инструменти и концепции, 
технологиите и специализираните 
умения ще помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, транспорт, 
здравеопазване, хранително-вкусова 
промишленост, водоснабдяване, 
енергетика, логистични вериги и вериги 
на доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от критично 
значение от всякакви видове заплахи.

Or. en

Изменение 947
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – параграф 
1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са научни проучвания, 
които да установят причините, 
поради които хората се 
радикализират и прибягват към 
насилие, и ефективни мерки на 
социалната политика, които да 
противодействат на тези причини. 
Стремежът е да се проведат научни 
изследвания, които осигуряват 
едновременно доказателства и 
предложения в областта на 
социалната политика, които ще 
бъдат ефективни в 
предотвратяването на 
радикализацията с прибягване към 
насилие и насочването на социалното 
недоволство към мирен, 
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демократичен протест и диалог.

Or. en

Изменение 948
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – параграф 
1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат предприети също научни 
изследвания, в диалог с гражданите и 
избраните представители, относно 
степента на риск, който обществото 
е готово да поеме в замяна на по-
малко инвазивни мерки за борба с 
тероризма. Това налага системен 
диалог – провеждан в рамките на 
научен контекст – за определяне на 
границите на риска и границите на 
вмешателство, които гражданите са 
готови да приемат, както и 
компромисите, които това налага. 
Тези научни изследвания следва да 
бъдат насочени към осигуряването на 
основа за вземане на решения на 
базата на доказателства и за
политически диалог, който отразява 
социалната действителност.

Or. en

Изменение 949
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – параграф 
1 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурите за възстановително 
правосъдие могат да допринесат за 
елементите „превенция“ и „реакция“ 
на стратегията за борба с тероризма. 
Научните изследвания следва да 
включват до каква степен жертвите 
на терористични нападения са 
способни да провеждат диалог с 
действителни или потенциални 
нападали в рамките на процедури за 
възстановително правосъдие, за да 
способстват за взаимното опознаване 
както на първопричините за 
тероризма, така и на неговото 
въздействие върху жертвите; 
научните изследвания следва също да 
разгледат какво може да бъде 
въздействието на процедурите за 
възстановително правосъдие за 
предотвратяване на радикализацията 
с прибягване към насилие от страна 
на „рисковите“ групи; на последно 
място, тези изследвания следва да 
проучат какъв може да бъде 
приносът на възстановителното 
правосъдие за оздравяването на 
общностите, които са засегнати от 
тежка терористична престъпност.

Or. en

Изменение 950
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.1 – параграф 
1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се предотвратят инциденти, 
научните изследвания следва да се 
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насочат към опознаването на 
причините на равнище индивид или 
на равнище конкретна социална група 
за престъпна и политическа 
радикализация, включително 
крайните форми на политическо 
насилие, каквито са терористичните 
нападения. Социалните науки, и по-
специално социологията, 
психологията и политологията са 
разработили подходящи 
научноизследователски методи и 
теории, чрез които се дават отговори 
на този вид научноизследователски 
въпроси.

Or. en

Изменение 951
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.2. Укрепване на сигурността чрез 
управление на границите

заличава се

Технологии и капацитет са 
необходими също така, за да се 
засилят системите, оборудването, 
инструментите, процесите и 
методите за бърза идентификация с 
цел подобряване на сигурността по 
границите, включително контрола и 
наблюдението при използване на 
пълния потенциал на EUROSUR. Те 
ще бъдат разработени и изпитани 
като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с 
правните и етични принципи, 
пропорционалност, социалната 
приемливост и зачитането на 
основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 



PE492.826v02-00 164/201 AM\909647BG.doc

BG

подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите 
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
добросъседство.

Or. en

Изменение 952
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.2. Укрепване на сигурността чрез 
управление на границите

заличава се

Технологии и капацитет са 
необходими също така, за да се 
засилят системите, оборудването, 
инструментите, процесите и 
методите за бърза идентификация с 
цел подобряване на сигурността по 
границите, включително контрола и 
наблюдението при използване на 
пълния потенциал на EUROSUR. Те 
ще бъдат разработени и изпитани 
като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с 
правните и етични принципи, 
пропорционалност, социалната 
приемливост и зачитането на 
основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите 
кандидатки, потенциалните държави 
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кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
добросъседство.

Or. en

Изменение 953
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.2 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технологии и капацитет са 
необходими също така, за да се 
засилят системите, оборудването, 
инструментите, процесите и 
методите за бърза идентификация с 
цел подобряване на сигурността по 
границите, включително контрола и 
наблюдението при използване на 
пълния потенциал на EUROSUR. Те 
ще бъдат разработени и изпитани 
като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с 
правните и етични принципи, 
пропорционалност, социалната 
приемливост и зачитането на 
основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите 
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
добросъседство.

заличава се

Or. en
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Изменение 954
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.2 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технологии и капацитет са необходими 
също така, за да се засилят системите, 
оборудването, инструментите, 
процесите и методите за бърза 
идентификация с цел подобряване на 
сигурността по границите, включително 
контрола и наблюдението при 
използване на пълния потенциал на 
EUROSUR. Те ще бъдат разработени и 
изпитани като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с правните и 
етични принципи, пропорционалност, 
социалната приемливост и зачитането 
на основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите 
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
добросъседство.

Технологии и капацитет са необходими 
също така, за да се засилят системите, 
оборудването, инструментите, 
процесите и методите за бърза 
идентификация с цел подобряване на 
сигурността по границите, включително 
контрола и наблюдението при 
използване на пълния потенциал на 
EUROSUR, Европейската система за 
наблюдение на границите. Те ще бъдат 
разработени и изпитани като се има 
предвид тяхната ефективност, 
съответствие с правните и етични 
принципи, пропорционалност, 
социалната приемливост и зачитането 
на основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите 
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
добросъседство.

Or. en

Обосновка

Съкращенията следва да се разгърнат.

Изменение 955
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.3. Осигуряване на кибернетична 
сигурност

заличава се

Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените 
услуги да се възползват от 
възможностите, предоставени от 
интернет. Тя изисква да се гарантира 
сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, 
както и софтуерът и услугите, 
включително изчислителните 
облаци, като същевременно се 
отчита оперативната съвместимост 
на многобройните технологии. 
Изследванията ще предотвратяват, 
откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, и 
ще защитават ИКТ 
инфраструктурите от критично 
значение. Цифровото общество е в 
процес на развитие успоредно с 
непрекъснато променящите се 
приложения и злоупотреби в 
интернет, новите начини на 
социално взаимодействие, новите 
мобилни и локални услуги, и 
навлизането на т. нар. „интернет на 
нещата”. Това изисква нов вид научни 
изследвания, които да се задействат 
от нововъзникващите приложения, 
потреблението и социалните 
тенденции. Ще бъдат предприети 
гъвкави инициативи в областта на 
научните изследвания, включително 
проактивна НИРД с цел бърза реакция 
на новите съвременни тенденции в 
развитието на надеждността и 
сигурността.

Or. en
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Изменение 956
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.3 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените 
услуги да се възползват от 
възможностите, предоставени от 
интернет. Тя изисква да се гарантира 
сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, 
както и софтуерът и услугите, 
включително изчислителните 
облаци, като същевременно се 
отчита оперативната съвместимост 
на многобройните технологии. 
Изследванията ще предотвратяват, 
откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, и 
ще защитават ИКТ 
инфраструктурите от критично 
значение. Цифровото общество е в 
процес на развитие успоредно с 
непрекъснато променящите се 
приложения и злоупотреби в 
интернет, новите начини на 
социално взаимодействие, новите 
мобилни и локални услуги, и 
навлизането на т. нар. „интернет на 
нещата”. Това изисква нов вид научни 
изследвания, които да се задействат 
от нововъзникващите приложения, 
потреблението и социалните 
тенденции. Ще бъдат предприети 
гъвкави инициативи в областта на 
научните изследвания, включително 
проактивна НИРД с цел бърза реакция 
на новите съвременни тенденции в 
развитието на надеждността и 
сигурността.

заличава се
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Or. en

Изменение 957
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.3 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените 
услуги да се възползват от 
възможностите, предоставени от 
интернет. Тя изисква да се гарантира 
сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, 
както и софтуерът и услугите, 
включително изчислителните 
облаци, като същевременно се 
отчита оперативната съвместимост 
на многобройните технологии. 
Изследванията ще предотвратяват, 
откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, и 
ще защитават ИКТ 
инфраструктурите от критично 
значение. Цифровото общество е в 
процес на развитие успоредно с 
непрекъснато променящите се 
приложения и злоупотреби в 
интернет, новите начини на 
социално взаимодействие, новите 
мобилни и локални услуги, и 
навлизането на т. нар. „интернет на 
нещата”. Това изисква нов вид научни 
изследвания, които да се задействат 
от нововъзникващите приложения, 
потреблението и социалните 
тенденции. Ще бъдат предприети 
гъвкави инициативи в областта на 
научните изследвания, включително
проактивна НИРД с цел бърза реакция 

заличава се
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на новите съвременни тенденции в 
развитието на надеждността и 
сигурността.

Or. en

Изменение 958
Petru Constantin Luhan

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.3 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените услуги 
да се възползват от възможностите, 
предоставени от интернет. Тя изисква да 
се гарантира сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, както 
и софтуерът и услугите, включително 
изчислителните облаци, като 
същевременно се отчита оперативната 
съвместимост на многобройните 
технологии. Изследванията ще 
предотвратяват, откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, и ще 
защитават ИКТ инфраструктурите от 
критично значение. Цифровото 
общество е в процес на развитие 
успоредно с непрекъснато променящите 
се приложения и злоупотреби в 
интернет, новите начини на социално 
взаимодействие, новите мобилни и 
локални услуги, и навлизането на т. нар. 
„интернет на нещата”. Това изисква нов 
вид научни изследвания, които да се 
задействат от нововъзникващите 
приложения, потреблението и 
социалните тенденции. Ще бъдат 
предприети гъвкави инициативи в 
областта на научните изследвания, 
включително проактивна НИРД с цел 

Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените услуги 
да се възползват от възможностите, 
предоставени от интернет. Тя изисква да 
се гарантира сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, както 
и софтуерът и услугите, включително 
изчислителните облаци, като 
същевременно се отчита оперативната 
съвместимост на многобройните 
технологии. Изследванията ще 
предотвратяват, откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, и ще 
защитават ИКТ инфраструктурите от 
критично значение. Цифровото 
общество е в процес на развитие 
успоредно с непрекъснато променящите 
се приложения и злоупотреби в 
интернет, новите начини на социално 
взаимодействие, новите начини за 
осъществяване на онлайн 
транзакции, финансови трансакции 
(електронна търговия), новите 
мобилни и локални услуги, и 
навлизането на т.нар. „интернет на 
нещата“. Това изисква нов вид научни 
изследвания, които да се задействат от 
нововъзникващите приложения, 
потреблението, новите специфични 
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бърза реакция на новите съвременни 
тенденции в развитието на 
надеждността и сигурността.

делови/търговски модели и социалните 
тенденции. Ще бъдат предприети 
гъвкави инициативи в областта на 
научните изследвания, включително 
проактивна НИРД с цел бърза реакция 
на новите съвременни тенденции в 
развитието на надеждността и 
сигурността.

Or. en

Изменение 959
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.4. Повишаване на устойчивостта 
на Европа спрямо кризи и бедствия

заличава се

Това изисква разработването на 
специализирани технологии и 
капацитет в подкрепа на различни 
видове операции за справяне с 
извънредни обстоятелства (като 
например гражданска защита, борба с 
пожарите и морското замърсяване, 
хуманитарна помощ, гражданска 
отбрана, предотвратяване на
конфликти, разработване на 
медицински информационни 
инфраструктури във връзка със 
спасителни задачи и стабилизация 
след кризи), както и съответното 
правоприлагане. Изследванията ще 
обхванат цялата верига за справяне с 
кризи и устойчивостта на 
обществото, и ще подкрепят 
създаването на капацитет за 
реагиране при извънредни ситуации на 
европейско ниво.
Дейностите във всички целеви 
области ще вземат предвид 
интеграцията и оперативната 
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съвместимост на системите и 
услугите, включително такива 
аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори. За целта се изисква и 
интегрирането на граждански и 
военен капацитет, от задачи в 
областта на гражданската защита 
до хуманитарната помощ, контрола 
на границите или опазването на мира. 
Това включва технологичното 
развитие в чувствителната сфера на 
технологиите с двойна употреба, за 
да се гарантира оперативната 
съвместимост между гражданската 
защита и въоръжените сили, както и 
между службите за гражданска 
защита по света, а също така и 
надеждността, организационните, 
правните и етични аспекти, 
въпросите, свързани с търговията, 
защитата на поверителността и 
целостта на информацията, в това 
число проследяването на всички 
трансакции и процеса на обработка.

Or. en

Изменение 960
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.4 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изисква разработването на 
специализирани технологии и 
капацитет в подкрепа на различни 
видове операции за справяне с 
извънредни обстоятелства (като 
например гражданска защита, борба с 
пожарите и морското замърсяване, 
хуманитарна помощ, гражданска 
отбрана, предотвратяване на 

заличава се
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конфликти, разработване на 
медицински информационни 
инфраструктури във връзка със 
спасителни задачи и стабилизация 
след кризи), както и съответното 
правоприлагане. Изследванията ще 
обхванат цялата верига за справяне с 
кризи и устойчивостта на 
обществото, и ще подкрепят 
създаването на капацитет за 
реагиране при извънредни ситуации на 
европейско ниво.

Or. en

Изменение 961
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.4 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изисква разработването на 
специализирани технологии и капацитет 
в подкрепа на различни видове 
операции за справяне с извънредни 
обстоятелства (като например 
гражданска защита, борба с пожарите и 
морското замърсяване, хуманитарна 
помощ, гражданска отбрана, 
предотвратяване на конфликти,
разработване на медицински 
информационни инфраструктури във 
връзка със спасителни задачи и 
стабилизация след кризи), както и 
съответното правоприлагане. 
Изследванията ще обхванат цялата 
верига за справяне с кризи и 
устойчивостта на обществото, и ще 
подкрепят създаването на капацитет за 
реагиране при извънредни ситуации на 
европейско ниво.

Това изисква разработването на 
специализирани аналитични 
инструменти и концепции, 
включително технологии и капацитет в 
подкрепа на различни видове операции 
за справяне с извънредни обстоятелства 
(като например гражданска защита, 
борба с пожарите и морското 
замърсяване, хуманитарна помощ, 
природни и причинени от човека 
бедствия, разработване на медицински 
информационни инфраструктури във 
връзка със спасителни задачи и 
стабилизация след кризи, 
посредничество, диалог и помирение). 
Изследванията ще обхванат цялата 
верига за справяне с кризи и укрепване 
на мира и устойчивостта на 
обществото, и ще подкрепят 
създаването на капацитет за реагиране 
при извънредни ситуации на европейско 
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ниво.

Or. en

Изменение 962
Markus Pieper

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.4 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изисква разработването на 
специализирани технологии и капацитет 
в подкрепа на различни видове 
операции за справяне с извънредни 
обстоятелства (като например 
гражданска защита, борба с пожарите и 
морското замърсяване, хуманитарна 
помощ, гражданска отбрана, 
предотвратяване на конфликти, 
разработване на медицински 
информационни инфраструктури във 
връзка със спасителни задачи и 
стабилизация след кризи), както и 
съответното правоприлагане. 
Изследванията ще обхванат цялата 
верига за справяне с кризи и 
устойчивостта на обществото, и ще 
подкрепят създаването на капацитет 
за реагиране при извънредни ситуации 
на европейско ниво.

Това изисква разработването на 
специализирани технологии и капацитет 
в подкрепа на различни видове 
операции за справяне с извънредни 
обстоятелства (като например 
гражданска защита, защита от 
наводнения, борба с пожарите и 
морското замърсяване, хуманитарна 
помощ, гражданска отбрана, 
предотвратяване на конфликти, 
разработване на медицински 
информационни инфраструктури във 
връзка със спасителни задачи и 
стабилизация след кризи), както и 
съответното правоприлагане. 
Изследванията ще обхванат цялата 
верига за справяне с кризи и 
устойчивостта на обществото.

Or. de

Изменение 963
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.4 – параграф 
2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите във всички целеви 
области ще вземат предвид 
интеграцията и оперативната 
съвместимост на системите и 
услугите, включително такива 
аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори. За целта се изисква и 
интегрирането на граждански и 
военен капацитет, от задачи в 
областта на гражданската защита 
до хуманитарната помощ, контрола 
на границите или опазването на мира. 
Това включва технологичното 
развитие в чувствителната сфера на 
технологиите с двойна употреба, за 
да се гарантира оперативната 
съвместимост между гражданската 
защита и въоръжените сили, както и 
между службите за гражданска 
защита по света, а също така и 
надеждността, организационните, 
правните и етични аспекти, 
въпросите, свързани с търговията, 
защитата на поверителността и 
целостта на информацията, в това 
число проследяването на всички 
трансакции и процеса на обработка.

заличава се

Or. en

Изменение 964
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.4 – параграф 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите във всички целеви области 
ще вземат предвид интеграцията и 

Дейностите във всички целеви области 
ще вземат предвид интеграцията и 



PE492.826v02-00 176/201 AM\909647BG.doc

BG

оперативната съвместимост на 
системите и услугите, включително 
такива аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори. За целта се изисква и 
интегрирането на граждански и 
военен капацитет, от задачи в 
областта на гражданската защита 
до хуманитарната помощ, контрола 
на границите или опазването на мира. 
Това включва технологичното 
развитие в чувствителната сфера на 
технологиите с двойна употреба, за 
да се гарантира оперативната 
съвместимост между гражданската 
защита и въоръжените сили, както и 
между службите за гражданска 
защита по света, а също така и 
надеждността, организационните, 
правните и етични аспекти, 
въпросите, свързани с търговията, 
защитата на поверителността и 
целостта на информацията, в това 
число проследяването на всички 
трансакции и процеса на обработка.

оперативната съвместимост на 
системите и услугите, включително 
такива аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори.

Or. en

Изменение 965
Petru Constantin Luhan

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.4 – параграф 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите във всички целеви области 
ще вземат предвид интеграцията и 
оперативната съвместимост на 
системите и услугите, включително 
такива аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори. За целта се изисква и 
интегрирането на граждански и военен 
капацитет, от задачи в областта на 

Дейностите във всички целеви области 
ще вземат предвид интеграцията и 
оперативната съвместимост на 
системите и услугите, включително 
такива аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори. За целта се изисква и 
интегрирането на граждански и военен 
капацитет, от задачи в областта на 
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гражданската защита до хуманитарната 
помощ, контрола на границите или 
опазването на мира. Това включва 
технологичното развитие в 
чувствителната сфера на технологиите с 
двойна употреба, за да се гарантира 
оперативната съвместимост между 
гражданската защита и въоръжените 
сили, както и между службите за 
гражданска защита по света, а също така 
и надеждността, организационните, 
правните и етични аспекти, въпросите, 
свързани с търговията, защитата на 
поверителността и целостта на 
информацията, в това число 
проследяването на всички трансакции и 
процеса на обработка.

гражданската защита до хуманитарната 
помощ, контрола на границите или 
опазването на мира. Това включва 
технологичното развитие в 
чувствителната сфера на технологиите с 
двойна употреба, за да се гарантира 
оперативната съвместимост между 
гражданската защита и въоръжените 
сили, както и между службите за 
гражданска защита по света, а също така 
и надеждността, организационните, 
правните и етични аспекти, въпросите, 
свързани с търговията, защитата на 
поверителността и целостта на 
информацията, в това число 
проследяването на всички трансакции и 
процеса на обработка, без да се 
нарушават основните права на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни.

Or. en

Изменение 966
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.5. Гарантиране на 
неприкосновеността на личния 
живот и свободата в интернет и 
увеличаване на общественото 
измерение на сигурността

заличава се

Защитата на правото на човека на 
неприкосновеност на личния живот в 
цифровото общество ще наложи 
разработването на рамки и 
технологии, в които такива защити 
са заложени на етап проектиране, в 
момента на разработването на 
продуктите и услугите. Ще бъдат 
разработени технологии, които 
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позволяват на потребителите да 
контролират своите лични данни и 
използването им от трети страни; 
това ще включва инструменти за 
откриване и блокиране на незаконно 
съдържание и нарушенията в 
сигурността на данните, и за защита 
на правата на човека в интернет, за 
да не бъдат накърнени те на 
индивидуално или групово ниво поради 
неправомерно търсене и създаване на 
профили.
Необходимо е всяка нова технология и
решение за сигурността да бъдат 
приемливи за обществото, да 
съответстват на 
законодателството на Съюза и 
международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид 
това, доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата 
на сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите, и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат взети под 
внимание.

Or. en

Изменение 967
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.5 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защитата на правото на човека на заличава се
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неприкосновеност на личния живот в 
цифровото общество ще наложи 
разработването на рамки и 
технологии, в които такива защити 
са заложени на етап проектиране, в 
момента на разработването на 
продуктите и услугите. Ще бъдат 
разработени технологии, които 
позволяват на потребителите да 
контролират своите лични данни и 
използването им от трети страни; 
това ще включва инструменти за 
откриване и блокиране на незаконно 
съдържание и нарушенията в 
сигурността на данните, и за защита 
на правата на човека в интернет, за 
да не бъдат накърнени те на 
индивидуално или групово ниво поради 
неправомерно търсене и създаване на 
профили.

Or. en

Изменение 968
Petru Constantin Luhan

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.5 – параграф 
1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защитата на правото на човека на 
неприкосновеност на личния живот в 
цифровото общество ще наложи
разработването на рамки и технологии, 
в които такива защити са заложени на 
етап проектиране, в момента на 
разработването на продуктите и 
услугите. Ще бъдат разработени 
технологии, които позволяват на 
потребителите да контролират своите 
лични данни и използването им от трети 
страни; това ще включва инструменти 
за откриване и блокиране на незаконно 
съдържание и нарушенията в 

Защитата на правото на човека на 
неприкосновеност на личния живот в 
цифровото общество може да бъде 
постигната преди всичко като се 
гарантира разработването на рамки и 
технологии, в които такива защити са 
заложени на етап проектиране или по 
подразбиране, в момента на 
разработването на продуктите и 
услугите, и като се създават стимули, 
които подкрепят подход на защита 
при проектирането и подход на 
сигурност при проектирането. Ще 
бъдат разработени технологии, които
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сигурността на данните, и за защита на
правата на човека в интернет, за да не 
бъдат накърнени те на индивидуално 
или групово ниво поради неправомерно 
търсене и създаване на профили.

дават възможност на потребителите 
да контролират своите лични данни и 
използването им от трети страни; това 
ще включва инструменти за откриване и 
блокиране на незаконно съдържание и 
нарушенията в сигурността на данните
по начин, който защитава правата на 
човека и не допуска повлияването 
и/или ограничаването на 
индивидуално или групово ниво поради 
неправомерно търсене и създаване на 
профили.

Or. en

Изменение 969
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.5 – параграф 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е всяка нова технология и 
решение за сигурността да бъдат 
приемливи за обществото, да 
съответстват на 
законодателството на Съюза и 
международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид 
това, доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата 
на сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите, и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат взети под 
внимание.

заличава се

Or. en
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Изменение 970
Petru Constantin Luhan

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.5 – параграф 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е всяка нова технология и 
решение за сигурността да бъдат 
приемливи за обществото, да 
съответстват на законодателството на 
Съюза и международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид това, 
доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата на 
сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите, и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат взети под 
внимание.

Необходимо е всяка нова технология и 
решение за сигурността да бъдат 
приемливи за обществото, да 
съответстват на законодателството на 
Съюза и международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид това, 
доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата на 
сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите, и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат взети под 
внимание и остават от основно 
значение в този дебат.

Or. en

Изменение 971
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.5 – параграф 
2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е всяка нова технология и 
решение за сигурността да бъдат 

Необходимо е всяка нова технология и 
решение за сигурността да бъдат 
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приемливи за обществото, да 
съответстват на законодателството на 
Съюза и международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид това, 
доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата на 
сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите, и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат взети под 
внимание.

приемливи за обществото, да 
съответстват на законодателството на 
Съюза и международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид това, 
доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата на 
сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите, и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат гарантирани.

Or. en

Изменение 972
Christian Ehler

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.6. Специфични аспекти на 
изпълнението

заличава се

Въпреки че научните изследвания ще 
са ориентирани към гражданската 
сигурност, ще се търси координация с 
дейностите на Европейската агенция 
за отбрана (EDA) с цел да се засили 
сътрудничеството с EDA, по-
специално посредством вече 
съществуващата Европейска рамка за 
сътрудничество, като се вземе 
предвид фактът, че има области на 
технологии с двойна употреба, 
приложими и за двата сектора, 
граждански и военен. Механизмите за 
координация със съответните 
агенции на Съюза, като например 
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FRONTEX, EMSA и Европол, също ще 
бъдат допълнително укрепени, за да 
се подобри координирането на 
програми на Съюза и политики в 
областта на вътрешната и 
външната сигурност, и на други 
инициативи на Съюза.
Като се вземе предвид специфичното 
естество на сигурността, ще бъдат 
приложени конкретни механизми по 
отношение на програмирането и 
управлението, включително във 
връзка с Комитета, посочен в член 9 
на настоящото решение. 
Класифицираната или чувствителна 
информация, свързана със 
сигурността, ще бъде защитена, а в 
работните програми могат да бъдат 
посочени специални изисквания и 
критерии за международно 
сътрудничество. Това ще бъде 
отразено и в механизмите, свързани с 
програмирането и управлението за 
постигане на „сигурни общества” 
(включително аспектите на 
комитологията).

Or. en

Изменение 973
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 – точка 6.3 – параграф 3 – точка 6.3.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3.6. Специфични аспекти на 
изпълнението

заличава се

Въпреки че научните изследвания ще 
са ориентирани към гражданската 
сигурност, ще се търси координация с 
дейностите на Европейската агенция 
за отбрана (EDA) с цел да се засили 
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сътрудничеството с EDA, по-
специално посредством вече 
съществуващата Европейска рамка за 
сътрудничество, като се вземе 
предвид фактът, че има области на 
технологии с двойна употреба, 
приложими и за двата сектора, 
граждански и военен. Механизмите за 
координация със съответните 
агенции на Съюза, като например 
FRONTEX, EMSA и Европол, също ще 
бъдат допълнително укрепени, за да 
се подобри координирането на 
програми на Съюза и политики в 
областта на вътрешната и 
външната сигурност, и на други 
инициативи на Съюза.
Като се вземе предвид специфичното 
естество на сигурността, ще бъдат 
приложени конкретни механизми по 
отношение на програмирането и 
управлението, включително във 
връзка с Комитета, посочен в член 9 
на настоящото решение. 
Класифицираната или чувствителна 
информация, свързана със 
сигурността, ще бъде защитена, а в 
работните програми могат да бъдат 
посочени специални изисквания и 
критерии за международно 
сътрудничество. Това ще бъде 
отразено и в механизмите, свързани с 
програмирането и управлението за 
постигане на „сигурни общества” 
(включително аспектите на 
комитологията).

Or. en

Изменение 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Сигурни общества – защита на 
свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани
Европейският съюз, неговите 
граждани и международни партньори 
са изправени пред редица заплахи за 
сигурността като например 
престъпност, тероризъм и мащабни 
извънредни ситуации, дължащи се на 
природни или предизвикани от човека 
бедствия. Тези заплахи могат да 
преминат през съществуващите 
граници и да поразят физически цели 
или киберпространството. Например 
атаките срещу интернет страници 
на обществени органи и частни
субекти не само подкопават 
доверието на гражданите, но могат и 
тежко да засегнат важни сектори 
като енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.
За да се предвидят, предотвратят и 
преодоляват тези заплахи, е 
необходимо да се разработят и 
прилагат иновационни технологии, 
решения, прогнозни инструменти и 
знания, да се стимулира 
сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят решения за гражданската 
сигурност, да се повиши 
конкурентоспособността на сектора 
на европейската сигурност и сектора 
на услугите, и да се предотвратят 
или води борба със злоупотребите с 
неприкосновеността на личния 
живот и нарушенията на правата на 
човека.
По този начин координацията и 
подобряването на изследванията в 
областта на сигурността ще станат 
съществен елемент и ще спомогнат 
за очертаване на настоящите усилия 
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в областта на научните изследвания, 
в това число изготвянето на 
прогнози, и за подобряване на 
съответните правни условия и 
процедури за координация, 
включително дейностите по 
стандартизация.
Дейностите ще следват ориентиран 
към постигане на мисията подход и 
ще интегрират съответните 
социални измерения. Те ще подкрепят 
политиките на Съюза за вътрешна и 
външна сигурност, политиките в 
областта на отбраната и 
съответната нова разпоредба на 
Договора от Лисабон, и ще 
гарантират сигурност на 
киберпространството, надеждност и 
неприкосновеност на личния живот. 
Ще бъдат поставени следните 
конкретни цели:
6а.1. Борба с престъпността и 
тероризма.
Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни 
последици. Това изисква нови 
технологии и капацитет 
(включително за борба с 
киберпрестъпността и 
кибертероризма) в подкрепа на 
сигурността на здравеопазването, 
хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от 
съществено значение за доброто 
функциониране на обществото и 
икономиката. Новите технологии и 
специализираните умения ще 
помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, 
транспорт, здравеопазване, 
хранително-вкусова промишленост, 
водоснабдяване, енергетика, 
логистични вериги и вериги на 
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доставка и околна среда). Това 
включва анализ и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от 
критично значение от всякакви 
видове заплахи. Допълнителни теми, 
целящи да подобрят защитата на 
гражданите, ще насърчават 
развитието на сигурни граждански 
общества.
6а. 2. Защита и подобряване на 
устойчивостта на инфраструктури 
от критично значение
Новите технологии и 
специализираните умения ще 
помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, 
транспорт, здравеопазване, 
хранително-вкусова промишленост, 
водоснабдяване, енергетика, 
логистични вериги и вериги на 
доставка и околна среда). Това 
включва анализ и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от 
критично значение от всякакви 
видове заплахи.
6а.3. Укрепване на сигурността чрез 
управление на границите и морска 
безопасност
Технологии и капацитет са 
необходими също така, за да се 
укрепят системите, оборудването, 
инструментите, процесите и 
методите за бърза идентификация с 
цел подобряване на сигурността по 
границите, включително контрола и 
наблюдението, при използване на 
пълния потенциал на EUROSUR. Те 
ще бъдат разработени и изпитани, 
като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с 
правните и етичните принципи, 
пропорционалност, социална 
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приемливост и зачитане на 
основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите 
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
европейската политика на съседство.
Ще бъдат разгледани всички аспекти 
на морската безопасност. Това 
включва въпросите в областта на 
управлението на синята граница, 
както и защитата и контрола на 
водния транспорт.
6а.4. Осигуряване на кибернетична 
сигурност
Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените 
услуги да се възползват от 
възможностите, предоставени от 
интернет. Тя изисква да се гарантира 
сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, 
както и софтуерът и услугите, 
включително изчислителните 
облаци, като същевременно се 
отчита оперативната съвместимост 
на многобройните технологии. 
Изследванията ще предотвратяват, 
откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, 
ще противодействат на 
злоупотребата с кибернетични 
технологии, ще предотвратяват 
нарушения на неприкосновеността на 
личния живот и ще защитават ИКТ 
инфраструктурите от критично 
значение.
6а.5. Повишаване на устойчивостта 
на Европа спрямо кризи и бедствия
Това изисква разработването на 
специализирани технологии и 



AM\909647BG.doc 189/201 PE492.826v02-00

BG

капацитет в подкрепа на различни 
видове операции за справяне с 
извънредни обстоятелства (като 
например гражданска защита, борба с 
пожарите и морското замърсяване, 
хуманитарна помощ, гражданска 
отбрана, предотвратяване на 
конфликти, изграждане на 
медицински информационни 
инфраструктури във връзка със 
спасителни задачи и стабилизация 
след кризи), както и съответното 
правоприлагане. Изследванията ще 
обхванат цялата верига за справяне с 
кризи и устойчивостта на 
обществото и ще подкрепят 
създаването на европейски 
капацитет за спешно реагиране.
Дейностите във всички целеви 
области ще вземат предвид 
интеграцията и оперативната 
съвместимост на системите и 
услугите, включително такива 
аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори. За целта се изисква и
интегрирането на граждански и 
военен капацитет, от задачи в 
областта на гражданската защита 
до хуманитарната помощ, контрола 
на границите или опазването на мира. 
Това включва технологичното 
развитие в чувствителната сфера на 
технологиите с двойна употреба, за 
да се гарантира оперативната 
съвместимост между гражданската 
защита и въоръжените сили, както и 
между службите за гражданска 
защита по света, а също така и 
надеждността, организационните, 
правните и етичните аспекти, 
въпросите, свързани с търговията, 
защитата на поверителността и 
целостта на информацията и 
проследяването на всички 
трансакции и процеси на обработка.
6а.6. Увеличаване на общественото 
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измерение на сигурността и 
гарантиране на неприкосновеността 
на личния живот и свободата в 
интернет
Необходимо е всяка нова технология и 
решение за сигурността да бъдат 
приемливи за обществото, да 
съответстват на 
законодателството на Съюза и 
международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид 
това доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата 
на сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат взети под 
внимание.
Защитата на правото на човека на 
неприкосновеност на личния живот в 
цифровото общество ще наложи 
разработването на рамки и 
технологии, в които такива защити 
са заложени на етап проектиране, в 
момента на разработването на 
продуктите и услугите. Ще бъдат 
разработени технологии, които 
дават възможност на 
потребителите да контролират 
своите лични данни и използването 
им от трети страни; това ще 
включва и инструменти за откриване 
и блокиране на незаконно съдържание 
и нарушенията на сигурността на 
данните и за защита на правата на 
човека в интернет, за да не бъдат 
накърнени те на индивидуално или 
групово ниво поради неправомерно 
търсене и създаване на профили.
6а.7. Подкрепа на политиките на 
Съюза за външна и вътрешна 
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сигурност
Тъй като границата между външна и 
вътрешна сигурност се размива все 
повече, конфликти извън Европа и 
последиците от тях могат бързо да 
окажат пряко въздействие върху 
сигурността в Европа. Освен това 
интерфейсът между граждански 
дейности и политики и дейности и 
политики в областта на отбраната 
изисква по-специално внимание, тъй 
като има голяма възможност за 
използване на взаимодействието 
между гражданска защита, оценка на 
ситуацията, управление на 
конфликти и предотвратяване на 
конфликти, поддържане на мира и 
операции по стабилизиране след 
криза. Ще се насърчават инвестиции 
в изграждането на капацитет за 
управление на кризи там, където е 
установена допълняемост, за да 
могат бързо да се преодоляват 
пропуски в способностите, като 
същевременно се избягва ненужно 
дублиране, създават се 
взаимодействия и се подкрепя 
стандартизацията.
6а.8. Задълбочаване на 
стандартизацията и оперативната 
съвместимост
Дейностите в преднормативна фаза и 
по стандартизацията ще получат 
подкрепа във всички целеви области. 
Вниманието ще се съсредоточи върху 
установени пропуски в 
стандартизацията и следващото 
поколение инструменти и 
технологии. Дейностите във всички 
целеви области ще вземат също 
предвид интеграцията и 
оперативната съвместимост на 
системите и услугите, включително 
такива аспекти като комуникация. 
За целта се изисква и интегрирането 
на граждански и военен капацитет, 
от задачи в областта на 
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гражданската защита до 
хуманитарната помощ, контрола на 
границите или опазването на мира. 
Това включва технологичното 
развитие в сферата на свързването на 
технологиите (с двойна употреба), за 
да се гарантира оперативната 
съвместимост между гражданската 
защита и въоръжените сили, както и 
между службите за гражданска 
защита по света, а също така и 
надеждността, организационните, 
правните и етичните аспекти, 
въпросите, свързани с търговията, 
защитата на поверителността и 
целостта на информацията и 
проследяването на всички 
трансакции и процеси на обработка.
6а.9. Специфични аспекти на 
изпълнението
Въпреки че научните изследвания ще 
са ориентирани към гражданската 
сигурност, ще се търси координация с 
дейностите на Европейската агенция 
за отбрана (EDA) с цел да се засили 
сътрудничеството с EDA, по-
специално посредством вече 
съществуващата Европейска рамка за 
сътрудничество, като се вземе 
предвид фактът, че има области на 
технологии с двойна употреба, 
приложими и за двата сектора, 
граждански и военен. Механизмите за 
координация със съответните 
агенции на Съюза, като например 
Frontex, ЕАМБ и Европол, също ще 
бъдат допълнително укрепени, за да 
се подобри координирането на 
програми и политики на Съюза в 
областта на вътрешната и 
външната сигурност, и на други 
инициативи на Съюза.
Като се вземе предвид специфичното 
естество на сигурността, ще бъдат 
приложени конкретни механизми по 
отношение на програмирането и 
управлението, включително във 
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връзка с Комитета, посочен в член 9 
на настоящото решение. 
Класифицираната или чувствителна 
информация, свързана със 
сигурността, ще бъде защитена, а в 
работните програми могат да бъдат 
посочени специални изисквания и 
критерии за международно 
сътрудничество. Това ще бъде 
отразено и в механизмите, свързани с 
програмирането и управлението за 
постигане на „сигурни общества“ 
(включително аспектите на 
комитологията).

Or. en

Обосновка

В 7РП изследванията в областта на сигурността са самостоятелна тема с отлични 
резултати. Тя беше изпълнена много успешно. Това е програмата с един от най-
високите проценти на участие на МСП, като същевременно осигурява реализация и 
ориентирани към пазара решения, както и приблизително 50 % от всички публични 
средства за научни изследвания в областта на сигурността на равнището на ЕС и на 
национално равнище. Освен това Договорът от Лисабон предоставя на ЕС повече 
правомощия в областта на сигурността. Свързаните с тях нови задачи следва да 
получат подкрепа чрез подходяща тема за изследвания в областта на сигурността в 
рамките на „Хоризонт 2020“.

Изменение 975
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Повишаване на сигурността на 
гражданската защита – борба с 
престъпността и тероризма.
Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни 
последици. Това изисква нови 
технологии и капацитет 
(включително за борба с 
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киберпрестъпността и 
кибертероризма) в подкрепа на 
сигурността на здравеопазването, 
хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от 
съществено значение за доброто 
функциониране на обществото и 
икономиката. Това включва анализ и 
защита на обществените и частните
мрежови инфраструктури и услуги от 
критично значение от всякакви 
видове заплахи. Допълнителни теми, 
целящи да подобрят защитата на 
гражданите, ще насърчават 
развитието на сигурни граждански 
общества.

Or. en

Обосновка

Заличаване на изречението „Новите технологии... и околна среда“, което не 
съответства на мисията в тази област. Освен това изречението вече присъства в 
точка 6а2. Това дублиране следва да се избегне.

Изменение 976
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Повишаване на устойчивостта на 
Европа спрямо кризи и бедствия
Това изисква разработването на 
специализирани технологии и 
капацитет в подкрепа на различни 
видове операции за справяне с 
извънредни обстоятелства (като 
например гражданска защита, борба с 
пожарите и морското замърсяване, 
хуманитарна помощ, гражданска 
отбрана, разработване на медицински 
информационни инфраструктури във 



AM\909647BG.doc 195/201 PE492.826v02-00

BG

връзка със спасителни задачи), както 
и съответното правоприлагане. 
Изследванията ще обхванат цялата 
верига за справяне с кризи и 
устойчивостта на обществото и ще 
подкрепят създаването на европейски 
капацитет за спешно реагиране.

Or. en

Обосновка

Предотвратяването на конфликти и стабилизацията след кризи са вече включени в 
точка 6а.7 – Подкрепа на политиките на Съюза за външна и вътрешна сигурност. 
Дублирането на същото съдържание в две различни части може да доведе до 
объркване.

Изменение 977
Amalia Sartori

Предложение за решение
Приложение І – част ІІІ – точка 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Подкрепа на политиките на Съюза 
за външна и вътрешна сигурност
Тъй като границата между външна и 
вътрешна сигурност се размива все 
повече, конфликти извън Европа и 
последиците от тях могат бързо да 
окажат пряко въздействие върху 
сигурността в Европа. Освен това 
интерфейсът между граждански 
дейности и политики и дейности и 
политики в областта на отбраната 
изисква по-специално внимание, тъй 
като има голяма възможност за 
използване на взаимодействието 
между гражданска защита, оценка на 
ситуацията, управление и 
предотвратяване на конфликти, 
поддържане на мира и операции по 
стабилизиране след криза. Ще се 
насърчават инвестиции в 
изграждането на капацитет за 
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управление на конфликти там, 
където е установена допълняемост, 
за да могат бързо да се преодоляват 
пропуски в способностите, като 
същевременно се избягва ненужно 
дублиране, създават се 
взаимодействия и се подкрепя 
стандартизацията.

Or. en

Обосновка

Предотвратяването на конфликти и стабилизацията след кризи са вече включени в 
точка 6а.7 – Подкрепа на политиките на Съюза за външна и вътрешна сигурност. 
Дублирането на същото съдържание в две различни части може да доведе до 
объркване. Управлението на кризи е вече включено в раздел „6а.5 – Повишаване на 
устойчивостта на Европа спрямо кризи и бедствия“ и не следва да се включва тук.

Изменение 978
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение І – част ІV – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Водещи позиции в промишлеността 2. Водещи позиции в промишлеността и 
услугите

Or. ro

Изменение 979
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Приложение І – част ІV – точка 3.3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.3. Сигурна, чиста и ефективна енергия 3.3. Енергийна ефективност и 
сигурна, чиста и ефективна енергия

Or. ro
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Изменение 980
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

JRC ще работи приоритетно за 
постигане на „целите 20/20/20“ в 
областта на климата и енергетиката и 
прехода на Съюза към 
конкурентоспособна икономика с ниски 
нива на въглеродни емисии до 2050 г., 
като изследва технологичните и 
социално-икономически аспекти на:

JRC ще работи приоритетно за 
постигане на „целите 20/20/20“ в 
областта на климата и енергетиката и 
прехода на Съюза към 
конкурентоспособна икономика с ниски 
нива на въглеродни емисии, като 
изследва технологичните и социално-
икономически аспекти на:

Or. it

Обосновка

Както става видно от името й, програмата обхваща периода само до 2020 г., като 
запазва връзката си с останалата част от стратегията „Европа 2020“ и „целта 
20/20/20“. Вместо да очакваме с нетърпение възможни бъдещи сценарии за 
следващите десетилетия, следва да се съсредоточим върху постигането на целите, 
определени за 2020 г.

Изменение 981
Niki Tzavela

Предложение за решение
Приложение І – част ІV – точка 3 – точка 3.3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сигурността на енергийните доставки, 
по-специално по отношение на връзките 
и взаимозависимостите с 
извъневропейски системи за доставка и 
пренос на енергия; картографирането на 
местните първични и външните 
енергийни източници и 
инфраструктури, от които зависи 
Европа;

а) сигурността и разнообразието на 
енергийните доставки, по-специално по 
отношение на връзките и 
взаимозависимостите с 
извъневропейски системи за доставка и 
пренос на енергия; картографирането на 
местните първични и външните 
енергийни източници и 
инфраструктури, от които зависи 
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Европа;

Or. en

Обосновка

Съвместният изследователски център съсредоточава вниманието си върху мерките 
относно „сигурността на доставките“ за ЕС, но при изследванията вниманието 
следва да бъде насочено и към елемента „разнообразие“ на пътищата за доставка и 
транзитния пренос.

Изменение 982
Markus Pieper

Предложение за решение
Приложение І – част ІV – точка 3 – точка 3.6 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) подобряване на капацитета на Съюза 
за намаляване на риска от бедствия и 
справяне с природни и причинени от 
човека бедствия, по-специално чрез 
разработване на глобални 
информационни системи за ранно 
предупреждение и управление на риска 
по отношение на множество заплахи, 
използващи технологии за наблюдение 
на Земята;

з) подобряване на капацитета на Съюза 
за намаляване на риска от бедствия и 
справяне с природни и причинени от 
човека бедствия, по-специално чрез 
разработване на съоръжения за 
изпитване, глобални информационни 
системи за ранно предупреждение и 
управление на риска по отношение на 
множество заплахи, използващи 
технологии за наблюдение на Земята;

Or. de

Обосновка

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

Изменение 983
Markus Pieper
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Предложение за решение
Приложение І – част ІV – точка 3 – точка 3.6 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) изграждане на демонстрационни и 
пилотни инсталации за симулиране 
на бедствия с цел намаляване на риска 
от бедствия и подобряване на 
управлението на бедствия по места, 
като се отдели специално внимание 
на защитата от наводнения.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 984
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- заявени патенти в областта на 
бъдещите и нововъзникващите 
технологии 

- заявени патенти и полезни модели в 
областта на бъдещите и 
нововъзникващите технологии 

Or. en

Обосновка

С цел постигане на пълнота.

Изменение 985
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за решение
Приложение ІІ – част І – параграф 1 – точка 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- междусекторно и междудържавно 
движение на изследователи, 
включително докторанти

- междусекторно и междудържавно 
движение на изследователи, 
включително докторанти и брой 
публикации в специализирани 
списания, изследвания и развитие и 
иновационни проекти, стимулирани 
от обмена

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат предоставени данни за реалните резултати от дейността; в 
противен случай тя може да остане само обмен.

Изменение 986
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- научноизследователски 
инфраструктури, които са достъпни за 
всички научни работници в Европа и 
извън нея благодарение на подкрепа от 
Съюза

- научноизследователски 
инфраструктури, изградени на цялата 
територия на Европа, които са 
достъпни за всички научни работници в 
Европа и извън нея благодарение на 
подкрепа от Съюза

Or. en

Изменение 987
Владко Тодоров Панайотов

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

- заявени патенти в различни базови и 
промишлени технологии

- заявени патенти и полезни модели в 
различни базови и промишлени 
технологии 

Or. en

Обосновка

За пълнота.

Изменение 988
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Приложение ІІ – част ІІІ – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- заявени патенти в областта на 
различни обществени 
предизвикателства

- заявени патенти и полезни модели в 
областта на различни обществени 
предизвикателства

Or. en

Обосновка

За пълнота.


