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Изменение 392
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За постъпления от дейността се 
смятат:

заличава се

а) ресурсите, предоставени на 
участниците от трети страни 
посредством финансови преводи или 
безвъзмезден нефинансов принос с 
изричната цел да бъдат използвани за 
дейността;
б) приходите, получени от 
дейността, с изключение на 
приходите от използването на 
резултатите й;
в) приходите от продажбата на 
активи, закупени по споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства, до размера на разходите, 
които участникът първоначално е 
начислил за сметка на дейността.

Or. en

Изменение 393
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ресурсите, предоставени на 
участниците от трети страни 
посредством финансови преводи или 
безвъзмезден нефинансов принос с 
изричната цел да бъдат използвани за 

заличава се
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дейността;

Or. en

Изменение 394
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приходите, получени от 
дейността, с изключение на 
приходите от използването на 
резултатите й;

заличава се

Or. en

Изменение 395
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приходите от продажбата на 
активи, закупени по споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства, до размера на разходите, 
които участникът първоначално е 
начислил за сметка на дейността.

заличава се

Or. en

Изменение 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка 
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграфи 3 – 6 от член 22 следва да бъдат преместени в нов член 22а с цел 
постигане на по-голяма яснота

Изменение 397
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка 
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

заличава се

Or. de

Изменение 398
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка 

заличава се
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на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

Or. en

Изменение 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

3. В зависимост от характера на 
финансираната дейност се прилагат 
ставките на възстановяване на 
допустимите разходи, определени в 
параграфи 4 и 5 по-долу.

Or. it

Обосновка

За всеки проект трябва да могат да се извършват научноизследователски и близки до 
пазара дейности. Следва да се предвиди и рамка за осигуряване на определена степен 
на сигурност и единност на правилата. Ставките на възстановяване се определят 
еднократно в правилата за участие, а не година по година в програмите за действие 
или в отделните покани за представяне на предложения.

Изменение 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка 
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 

3. Моделът на финансиране следва да 
постига следните цели:
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определя в работната програма или в 
работния план.

а) реално опростяване на условията за 
участниците в сравнение с РП7, в 
съответствие с опростените 
процедури по извършване на одит;
б) увеличаване на възможността за 
участие на научноизследователски
организации, университети и МСП;
в) засилено участие на сектора на 
промишлеността в сравнение с РП7, 
преди всичко чрез реално опростяване;
г) по-широко приемане на обичайните 
счетоводни практики на 
бенефициерите;
д) вариант за фиксирана ставка;
е) спазване на правилата за 
държавната помощ и осигуряване на 
модел на финансиране, който не води 
до смущения на пазара;
ж) привличане на съфинансиране от 
структурните фондове, свързани с 
дейностите по изграждане на 
капацитет;

Or. en

Обосновка

Засилени икономически стимули по отношение на възстановяването на разходите в 
сравнение с РП7 в сектора на промишлеността, като в същото време 
икономическите стимули по отношение на възстановяването на разходите следва да 
не са по-малки в сравнение с РП7;

Изменение 401
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 3. За всяка дейност, финансирана от 
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програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи.
Максималната ставка се определя в 
работната програма или в работния 
план.

програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи.

Or. xm

Обосновка

Предложените ставки на възстановяване са несигурни. Изречението„Максималната 
ставка се определя в работната програма или в работния план“ не е еднозначно, тъй 
като може да означава, че в работните програми или планове могат да се определят 
ставки, по-ниски от максималната ставка от 100 % или 70 %. Независимо кой модел 
бъде избран, следва да се посочи, че в работната програма се включват ставките, 
определени в правилата за участие (а не максималните ставки).

Изменение 402
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилагат най-много две 
ставки на възстановяване на 
допустимите разходи. Максималната 
ставка се определя в работната програма 
или в работния план.

Or. de

Обосновка

Изменението се налага поради изменението на член 22, параграф 5, буква а).

Изменение 403
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи. 
Максималната ставка се определя в 
работната програма или в работния 
план.

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи. 
Допустимите разходи могат да 
включват и разходите за управление.
Максималната ставка се определя в 
работната програма или в работния 
план.

Or. de

Обосновка

Системата на възстановяване на обоснованите разходи за управление е доказала 
своите достойнства и следва да бъде запазена.

Изменение 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи. 
Максималната ставка се определя в 
работната програма или в работния 
план.

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи, 
без да се засягат разпоредбите на
параграф 4. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

Or. en

Изменение 405
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка 
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

3. За всяко действие в рамките на 
един проект се прилага единна ставка 
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

Or. en

Обосновка

Ставката на възстановяване за научноизследователските организации и 
университетите е по-ниска от 100 %, което затруднява в голяма степен участието 
им в такива проекти. Например клиничните изпитвания попадат в категорията 
демонстрационни дейности, но се извършват основно от академичните среди. Такива 
дейности биха довели до намаляване на броя на академичните партньори. Поради 
това е необходимо основната демонстрационна дейност да бъде отделена от 
другите дейности в рамките на една дейност и за различните дейности да 
съществуват различни ставки на възстановяване.

Изменение 406
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

3. Възстановяването на допустимите 
разходи се основава на следните 
фиксирани ставки по вид дейност и 
вид участник в зависимост от 
метода за изчисляване на разходите, 
избран от участника:

Or. en

(Във връзка с изменение 53; PE489.632v01-00)

Обосновка

Като следствие от повторното въвеждане на варианта за възстановяване въз основа 
на пълните разходи, регулирането на предложените ставки на възстановяване е от 
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съществено значение за спазването на принципа за съфинансиране и за 
предотвратяването на значителното увеличение на разходите на Съюза по конкретен 
проект. Вместо единна ставка на възстановяване, се използва намален набор от 
ставки на възстановяване, които отчитат метода на изчисляване на разходите и 
вида участник въз основа на условията, посочени в тази таблица.

Изменение 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – таблица (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 Or. en

Обосновка

Обосновка: Не основната изследователска дейност е най-големият проблем в Европа, 
а превръщането й в пазарно решение. Поради това е необходимо да бъде предоставено 
достатъчно финансиране за близки до пазара решения.

Вид дейност
Начин на 

изчисляване
Вид участник

на разходите Университет/
НИТО/Други

Промишленост

Научноизследователска и 
развойна дейност

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка
100 % + 20 % 100 % + 20 %

пълни 
разходи 75 % -

Експериментални 
разработки

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка
100 % + 20 % 70 % + 20 %

пълни 
разходи 75 % -
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Изменение 408
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

3. Възстановяването на допустимите 
разходи се основава на следните 
фиксирани ставки по вид дейност и 
вид участник в зависимост от 
метода на изчисляване на разходите, 
избран от участника:

Or. en

Изменение 409
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – таблица (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вид дейност
Метод на 

изчисляване
Вид участник

на разходите Университет/НИТО/
МСП/Други

Промишлено
ст

Научноизследов
ателска и

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка

100 % + 20 % 70 % + 20 %

развойна 
дейност пълни разходи 70 % 50 %

Близки до 
пазара дейности

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка

100 % + 20 % 50 % + 20 %

пълни разходи 70 % 35 %
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Or. en

(Вж. изменение 13).

Изменение 410
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.

3. Възстановяването на допустимите 
разходи се основава на следните 
фиксирани ставки по вид дейност и 
вид участник в зависимост от 
метода за изчисляване на разходите, 
избран от участника:

Or. en

Изменение 411
Christian Ehler

Предложение за регламент Член 22 – параграф 3a – таблица (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вид дейност Метод на 
изчисляване
на разходите

Вид 
участник

Университет
/НИТО/Други

МСП Промишлено
ст

Научноизслед
ователска и 
развойна 
дейност

общи 
допустими 
разходи + 
фиксирана 
ставка

100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

пълни 70 % 70 % 50 %
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разходи
Експеримент
ални 
разработки

общи 
допустими 
разходи + 
фиксирана 
ставка

100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

пълни 
разходи

70 % 50 % 35 %

Or. en

Изменение 412
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи. 
Максималната ставка се определя в
работната програма или в работния 
план.

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка на 
възстановяване на допустимите разходи. 
Максималната ставка се определя 
съгласно посоченото в параграфи 4 и 
5.

Or. en

Обосновка

В настоящия регламент следва да бъдат определени максималните ставки на 
финансиране. Ако те бъдат фиксирани на по-късен етап в работната програма или в 
работния план, това ще доведе до по-малко прозрачно и ясно разпределяне на 
средствата.

Изменение 413
Vittorio Prodi
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – таблица (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вид дейност Метод на 
изчисляване на 

разходите

Всички участници: 
Университети, 

НИТО/Други, МСП и 
промишлеността

Научни 
изследвания

Общи преки 
допустими 
разходи + 
фиксирана 
ставка

100 % + 30 %

Дейности, 
предвидени 
по член 22, 
параграф 5

Общи преки 
допустими 
разходи + 
фиксирана 
ставка

70 % + 40 %

Or. en

Изменение 414
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
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Or. en

Изменение 415
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага следната 
единна ставка на възстановяване на 
допустимите разходи , включително 
варианта за възстановяване на база
пълни разходи:

Or. en

Обосновка

Поради непрекъснатото намаляване на участието на промишлеността в последните 
рамкови програми е необходимо значително опростяване и установяване на подход, 
основаващ се на доверие и толерантност към риска, за да се насърчи участието на 
промишлеността, което е един от стълбовете на „Хоризонт 2020“. Следва да се 
въведе единна ставка на възстановяване като мярка за административно 
опростяване с цел намаляване на сложността. Вариантът за възстановяване на база 
пълни разходи следва да продължи да съществува като втора възможност за 
опростяване и намаляване на административната тежест, най-вече в контекста на 
разходите на промишлеността за научни изследвания.

Вид дейност
Метод на 

изчисляване
на разходите Университет/

НИТО/Други
Промишленост

Научноизследов
ателска и

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка
100 % + 20 % 70 % + 20 %

развойна 
дейност пълни разходи 70 %

Близки до 
пазара дейности

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка
100 % + 20 % 30 % + 20 %

пълни разходи 70 %
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Изменение 416
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вид дейност
Метод на 
изчисляване на 
разходите

Единна ставка за всички участници

Научноизследов
ателска и 
развойна 
дейност

преки разходи 
+ фиксирана 
ставка

100 % + 20 %

пълни разходи 70 %

Близки до 
пазара дейности

преки разходи 
+ фиксирана 
ставка

70 % + 20 %

пълни разходи 70 %

Or. en

Обосновка

Ако се предвижда възможността за различни комбинации на ставки за финансиране и 
определения на непреките разходи за различните видове участници, общата 
формулирана цел за значително засилване на участието на промишлеността няма да 
бъде постигната. Следва да се въведе единна ставка на възстановяване като мярка за 
административно опростяване с цел намаляване на сложността на методите за 
разпределяне. Вариантът за възстановяване на база пълни разходи следва да 
продължи да съществува като втора възможност за опростяване и намаляване на 
административната тежест, най-вече в контекста на разходите на 
промишлеността за научни изследвания.

Изменение 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимите разходи са съставени 
от разходи, които могат да се 
причислят пряко към дейността, 
наричани оттук нататък „преки 
допустими разходи“, и където е 
подходящо, от разходи, които не 
могат да се причислят пряко към 
дейността, но са направени в пряка 
връзка с преките допустими разходи, 
наричани оттук нататък „непреки 
допустими разходи“.

Or. en

Изменение 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 
100 % от общата сума на 
допустимите разходи, без да се засяга 
принципът за съфинансиране.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграфи 3—6 от член 22 следва да бъдат преместени в нов член 22а с цел постигане 
на по-голяма яснота

Изменение 419
Christian Ehler
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 
100 % от общата сума на 
допустимите разходи, без да се засяга 
принципът за съфинансиране.

заличава се

Or. en

Изменение 420
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 
100 % от общата сума на 
допустимите разходи, без да се засяга 
принципът за съфинансиране.

заличава се

Or. en

Изменение 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 100 % 

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 100 % 
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от общата сума на допустимите разходи, 
без да се засяга принципът за 
съфинансиране.

от общата сума на допустимите разходи
за научноизследователска и развойна 
дейност за всички участници и за 
експериментални разработки за 
университети, НИТО и институции 
и органи с държавно финансиране, без 
да се засяга принципът за 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 100 % 
от общата сума на допустимите разходи, 
без да се засяга принципът за 
съфинансиране.

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 100 % 
от общата сума на допустимите разходи, 
най-вече за организации на хора с 
увреждания за всички проекти, в 
които участват.

Or. en

Изменение 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 100 % 
от общата сума на допустимите разходи, 
без да се засяга принципът за 
съфинансиране.

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 90 % от 
общата сума на допустимите разходи за 
университети, 
научноизследователски организации, 
изследователски институти и МСП, 
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както и максимален размер от 75 % 
за промишлеността.

Or. en

Обосновка

Тези изчисления са примерни и следва да бъдат подложени на допълнителен анализ, в 
сътрудничество с Европейската комисия и други заинтересовани участници, за да се 
гарантира, че съответстват на целите и принципите, посочени в член 22.

Изменение 424
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 100 % 
от общата сума на допустимите разходи, 
без да се засяга принципът за 
съфинансиране.

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 100 % 
от общата сума на допустимите разходи, 
без да се засяга принципът за 
съфинансиране, за обществени 
организации с нестопанска цел, 
учебни заведения за средно и висше 
образование, научноизследователски 
организации и МСП.

Or. en

Изменение 425
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, отпускани 
в рамките на „Хоризонт 2020“, могат 
да достигнат максимален размер от 

4. С оглед на спазването на 
изискването за нестопанска цел 
безвъзмездните средства, отпускани в 
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100 % от общата сума на допустимите 
разходи, без да се засяга принципът за 
съфинансиране.

рамките на „Хоризонт 2020“, са в
размер от 100 % от общата сума на 
допустимите разходи, без да се засяга 
принципът за съфинансиране.

Or. xm

Обосновка

Правилата за участие следва да определят най-малкото фиксирани ставки на 
възстановяване, приложими към всички проекти по „Хоризонт 2020“, при условие че е 
спазено изискването за нестопанска цел. Различията в ставките в работните 
програми биха усложнили управлението на проектите на бенефициерите.

Изменение 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 
100 % от общата сума на допустимите 
разходи, без да се засяга принципът за 
съфинансиране.

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, са в
размер от 100 % от общата сума на 
допустимите разходи, без да се засяга 
принципът за съфинансиране.

Or. en

Изменение 427
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 
100 % от общата сума на допустимите 
разходи, без да се засяга принципът за 

4. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, достигат
максимален размер от 100 % от общата 
сума на допустимите разходи, без да се 
засяга принципът за съфинансиране.
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съфинансиране.

Or. en

Изменение 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, се ограничават до 
максимум 70 % от общите 
допустими разходи за следните 
дейности:

заличава се

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;
б) дейности по програми за 
съфинансиране.

Or. en

Обосновка

Параграфи 3—6 от член 22 следва да бъдат преместени в нов член 22а с цел постигане 
на по-голяма яснота

Изменение 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, заличава се
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отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, се ограничават до 
максимум 70 % от общите 
допустими разходи за следните 
дейности:
а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;
б) дейности по програми за 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 430
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, се ограничават до 
максимум 70 % от общите 
допустими разходи за следните 
дейности:

заличава се

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;
б) дейности по програми за 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 431
Marisa Matias
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, се ограничават до 
максимум 70 % от общите 
допустими разходи за следните 
дейности:

заличава се

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;
б) дейности по програми за 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
дейности:

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за 
експериментални разработки за 
нефинансирани от държавата 
институции или органи и участници 
от промишлеността.

Or. en

Изменение 433
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, отпускани 
в рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
дейности:

5. С оглед на спазването на 
изискването за нестопанска цел 
безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, са в 
размер на 70 % от общите допустими 
разходи за следните дейности:

Or. xm

Обосновка

Правилата за участие следва да определят най-малкото фиксирани ставки на 
възстановяване, приложими към всички проекти по „Хоризонт 2020“, при условие че е 
спазено изискването за нестопанска цел. Различията в ставките в работните 
програми биха усложнили управлението на проектите на бенефициерите.

Изменение 434
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
дейности:

5. С изключение на дейностите в 
областта на първичното 
селскостопанско производство, 
безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
дейности:

Or. en

Изменение 435
Bernd Lange
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
дейности:

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
действия:

Or. en

Обосновка

Ставката на възстановяване за научноизследователските организации и 
университетите е по-ниска от 100 %, което затруднява в голяма степен участието 
им в такива проекти. Например клиничните изпитвания попадат в категорията 
демонстрационни дейности, но се извършват основно от академичните среди. Такива 
дейности биха довели до намаляване на броя на академичните партньори. Поради 
това е необходимо основната демонстрационна дейност да бъде отделена от 
другите дейности в рамките на една дейност и за различните дейности да 
съществуват различни ставки на възстановяване.

Изменение 436
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
дейности:

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 30 % от 
общите допустими разходи за 
промишленост за следните дейности:

Or. en

Изменение 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, се 
ограничават до максимум 70 % от 
общите допустими разходи за следните 
дейности:

5. Безвъзмездните средства, отпускани в 
рамките на „Хоризонт 2020“, са в 
размер на 70 % от общите допустими 
разходи за следните дейности:

Or. en

Изменение 438
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

заличава се

Or. en

Изменение 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

заличава се

Or. en
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Изменение 440
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

заличава се

Or. en

Изменение 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

заличава се

Or. en

Изменение 442
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, включващи предимно
изготвяне на прототипи, изпитване, 

а) дейности, включващи изготвяне на 
прототипи, изпитване, демонстрации, 
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демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

експериментални разработки, пилотни 
проекти, въвеждане на пазара, с 
изключение на университетите и 
научноизследователските 
институти, и организациите с 
нестопанска цел и с изключение на 
проектите, включващи основно 
дейности по параграф 4;

Or. de

Изменение 443
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара; с изключение на 
онези части от дейността, които 
включват единствено 
научноизследователска и развойна 
дейност. Разходите за тези части се 
възстановяват по член 22, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Би било по-справедливо участниците, ангажирани с чиста изследователска дейност, 
които могат да бъдат университети и научноизследователски институти, да бъдат 
изключени от по-ниската ставка на допустимост за иновационни дейности. 
Разпределянето на средствата по дейности не представлява значителна 
административна тежест при осъществяването на даден проект. Това гарантира, 
че цялата верига на иновационните дейности може да бъде обхваната по гъвкав 
начин от даден проект.

Изменение 444
Bernd Lange
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

а) действия, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;

Or. en

Обосновка

Ставката на възстановяване за научноизследователските организации и 
университетите е по-ниска от 100 %, което затруднява в голяма степен участието 
им в такива проекти. Например клиничните изпитвания попадат в категорията 
демонстрационни дейности, но се извършват основно от академичните среди. Такива 
дейности биха довели до намаляване на броя на академичните партньори. Поради 
това е необходимо основната демонстрационна дейност да бъде отделена от 
другите дейности в рамките на една дейност и за различните дейности да 
съществуват различни ставки на възстановяване.

Изменение 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по програми за 
съфинансиране.

заличава се

Or. en

Изменение 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по програми за 
съфинансиране.

заличава се

Or. en

Обосновка

Включено в член 22, параграф 5.

Изменение 447
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по програми за 
съфинансиране.

заличава се

Or. en

Изменение 448
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по програми за 
съфинансиране.

б) дейности по програми за 
съфинансиране. Когато е предвидено в 
работната програма, може да се 
натрупа финансиране от различни 
фондове на Съюза, по-специално от 
Кохезионния фонд.

Or. de
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Изменение 449
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Чрез дерогация от параграф 5 
дейностите в областта на 
първичното селскостопанско 
производство получават безвъзмездна 
помощ в размер на 100 % от общите 
допустими разходи.

Or. en

Изменение 450
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Чрез дерогация от параграф 5 
демонстрациите, 
експерименталните разработки, 
пилотните проекти и иновативните 
дейности с положително въздействие 
върху околната среда в сферата на 
първичното селскостопанско 
производство получават безвъзмездна 
помощ в размер на 100 % от общите 
допустими разходи.

Or. en

Обосновка

Много от иновативните мерки в селското стопанство, които могат да се 
насърчават на равнище земеделие (например заместване на пестицидите с насекоми, 
които унищожават причинителите на напаст), създават екологосъобразни 
обществени блага, като например по-чиста почва. Въпреки това, в сравнение с други 
производствени сектори, иновативните селскостопански методи не са отразени в 
крайната цена на продуктите. Чушката си е чушка, дори ако методите за 
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отглеждането ѝ се развиват, за разлика от новите промишлени приспособления, 
които веднага стават популярни на пазара. Ако не получават помощ от 100 %, 
земеделските стопани нямат стимул да създават иновации.

Изменение 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Чрез дерогация от параграф 5 
дейностите в областта на 
първичното селскостопанско
производство могат да получат 
безвъзмездна помощ в максимален 
размер до 100 % от общите 
допустими разходи.

Or. en

Изменение 452
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Чрез дерогация от параграф 5 
дейностите в областта на 
първичното селскостопанско 
производство получават безвъзмездна 
помощ в максимален размер от 100 % 
от общите допустими разходи.

Or. en

Изменение 453
Vittorio Prodi
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Изборът на ставка на 
възстановяване е приложим за всички 
дейности, във всички покани за 
представяне на предложения по 
„Хоризонт 2020“ и еднакво за всички 
участници в една дейност. Ставките 
на възстановяване за дейностите, 
които съчетават научни изследвания 
и дейности, посочени в член 22, 
параграф 5, букви а) и б), се определят 
в зависимост от характера на всяка
дейност съгласно определено във всеки 
работен пакет.

Or. en

Обосновка

Ставката на финансиране следва да бъде или в максималния размер от 100 %, или до 
70 % за дейности, комбиниращи два вида дейности – това правило също следва да 
бъде прилагано. За целите на по-голямата яснота и опростяването, посочените в член 
22, параграф 5 дейности се определят в специфичен работен пакет. При липсата на 
яснота целта на поканата за представяне на предложения може да бъде застрашена, 
а участието на изследователски центрове и университети в смесени покани за 
подаване на предложения ще спадне драстично.

Изменение 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Възстановяването на пълните 
разходи за дейностите по управление 
като координация, логистика, 
организация, консултации, свързани с 
управлението, и надзор, се определя в 
специален работен пакет и се 
разглежда като преки разходи, като 
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се включва в правилата, приложими 
за дейностите, във връзка с които 
тези разходи са извършени в 
максимален размер от 100 % или до 
70 %. Размерът на разходите за 
управление по този работен пакет не 
надвишава 7 % от общия бюджет, 
предназначен за дейността.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира прозрачност и правна сигурност по отношение на
възстановяването на разходите за управление, е необходимо те да се разглеждат 
като преки разходи. Целта на това е също така да се гарантира подходящо 
финансиране на задачите по координацията, които са основна част от някои 
дейности.

Изменение 455
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Приложимата ставка по 
отношение на дейностите по 
съфинансиране на програмата се 
определя в работната програма. За 
целите на настоящия регламент и в 
съответствие с член 119 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ 
[Финансовият регламент], 
съфинансирането може да бъде под 
формата на кумулативно 
финансиране от отделни бюджетни 
линии в обосновани случаи, 
предвидени в работната програма, без 
да се засяга принципът на избягване 
на двойното финансиране на едни и 
същи разходни елементи.

Or. it



AM\909709BG.doc 37/105 PE492.763v01-00

BG

Обосновка

Необходимо е условията за съфинансиране да се пояснят, като се определи 
конкретната приложима ставка и възможността за кумулативно финансиране.

Изменение 456
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. По отношение на разходите за 
дейностите по управление, 
разпространение на резултатите и 
координация, участникът 
координатор получава максимална 
фиксирана ставка в размер на 7 % от 
преките допустими разходи за 
покриване на разходите за 
дейностите по управление и 
координация. Комисията определя 
регресивна скала за тези разходи, 
така че фиксираната ставка да бъде 
обратно пропорционална на общите 
разходи за дейността.

Or. en

Изменение 457

Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Всички разходи за управление 
(координация, логистика, 
организация, консултации, свързани с 
управлението, и надзор) 
представляват отделен компонент и 
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се възстановяват при същата ставка 
като преките разходи за 
съответната дейност. 
Възстановяването на такива разходи 
не превишава 7 % от общия бюджет 
на дадена дейност.

Or. it

Изменение 458
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. По отношение на разходите за 
дейностите по управление и 
координация, участникът 
координатор получава допълнителна 
еднократна обща сума или фиксирана 
ставка в размер на 7 % от общите 
преки допустими разходи за покриване 
на разходите за дейностите по 
управление и координация, които се 
определят допълнително в примерно 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. en

(Във връзка с изменение 57; PE489.632v01-00)

Обосновка

Ако бъде фиксирана еднократна обща сума в размер на 7 %, възстановяването ще 
бъде единствено в размер на 7 %, дори ако реалните разходи са по-ниски. По този 
начин се гарантира, че няма да останат неусвоени средства за координиращата 
организация. Освен това административната (одитна) тежест на еднократната 
сума е много по-малка от възстановяването на реалните разходи. Общите преки 
допустими разходи обхващат всички разходи на всички участници, а не само тези на 
координиращата организация.
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Изменение 459
Kent Johansson, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. С цел да се покрият разходите за 
управление и координация на 
дейността, всяка дейност получава 
допълнителна еднократна сума в 
размер на 5 % от общите преки 
допустими разходи, с изключение на 
преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и 
разходите за ресурси, предоставени 
от трети страни, които не се 
използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни. Тази 
еднократна сума се изразходва по 
преценка на консорциума.

Or. en

Изменение 460
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Разходите на координатора на 
проекта във връзка с координирането 
на проектите по „Хоризонт 2020“ се 
възстановяват в пълен размер при 
таван от 5 % от общите преки 
разходи по проекта. Разходите за 
разпространение на резултатите от 
проекта се възстановяват изцяло.

Or. nl
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Изменение 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Чрез дерогация от параграф 5 
дейностите в областта на 
селскостопанското производство и 
развитието на селските райони, 
свързани с производството на 
обществени блага, включващи 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара, получават
безвъзмездна помощ, която покрива 
100 % от допустимите разходи.

Or. en

Изменение 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Университетите, НИТО и 
институциите и органите с 
държавно финансиране могат да 
изберат изчисляване на пълната 
стойност, като в този случай
безвъзмездната помощ по 
„Хоризонт 2020“ се ограничава до 
максималния размер от 75 % от 
пълните разходи за всички видове 
дейности.

Or. en
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Изменение 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ставките за възстановяване на 
разходите, посочени в настоящия 
член, се прилагат и по отношение на 
дейности, при които финансирането 
се извършва изцяло или частично чрез 
фиксирана ставка, таблица на 
разходите за единица продукт или 
еднократна обща сума.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграфи 3 – 6 от член 22 следва да бъдат преместени в нов член 22а с цел 
постигане на по-голяма яснота

Изменение 464
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ставките за възстановяване на 
разходите, посочени в настоящия 
член, се прилагат и по отношение на 
дейности, при които финансирането 
се извършва изцяло или частично чрез 
фиксирана ставка, таблица на 
разходите за единица продукт или 
еднократна обща сума.

заличава се

Or. en
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Изменение 465
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. С цел да се покрият разходите за 
управление и координация на 
дейността всяка дейност получава 
допълнителна еднократна сума в 
размер на 5 % от общите преки 
допустими разходи, с изключение на 
преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и 
разходите за ресурси, предоставени 
от трети страни, които не се 
използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни. Тази 
еднократна сума се изразходва по 
преценка на консорциума.

Or. en

Изменение 466
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Регистрите на системата за 
еднозначна регистрация, заедно с 
идентификационния код за участие, 
се използват във възможно най-
голяма степен в процеса на 
утвърждаване, чрез който се 
установява и потвърждава видът на 
участника. За лицата, които са били 
утвърдени в предишни рамкови 
програми, не е необходимо повторно 
утвърждаване, освен ако не е 
променен правният статут на 
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лицето или, в случай на МСП, ако 
дружеството вече не попада в 
определените изисквания за МСП.

Or. en

Изменение 467
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Разходите по координацията на 
консорциумите могат да бъдат 
възстановявани при допълнителна 
фиксирана ставка в размер на 7 % от 
общите допустими разходи по 
проекта.

Or. de

Обосновка

Това отговаря на схемата за възстановяване на разходите за управление и 
координация на консорциуми в Шеста рамкова програма за научни изследвания. Без 
подходящи правила за възстановяване координацията и управлението на консорциуми 
би изглеждало още по-непривлекателно.

Изменение 468
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията определя подходящи 
начини за връщане в бюджета на 
„Хоризонт 2020“ на всички средства 
по проекти, изпълнени с по-малко от 
предвидените в бюджета или с 
неизразходвани разпределени 
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средства.

Or. en

Изменение 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. За държавни институции и 
организации с нестопанска цел 
безвъзмездната помощ по 
„Хоризонт 2020“ следва да достигне
максимален размер от 100 % от 
общите допустими разходи за всички 
видове дейности, тъй като няма 
възможност за съфинансиране.

Or. en

Изменение 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 22a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Максимални ставки на 

възстановяване
1. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 
100 % от общата сума на 
допустимите разходи, без да се засяга 
принципът за съфинансиране.
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2. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, се ограничават до 
максимум 70 % от общите 
допустими разходи за следните
дейности:
а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;
б) дейности по програми за 
съфинансиране.
3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка 
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се 
определя в работната програма или в 
работния план.
4. Ставките за възстановяване на 
разходите, посочени в настоящия 
член, се прилагат и по отношение на 
дейности, при които финансирането 
се извършва изцяло или частично чрез 
фиксирана ставка, таблица на 
разходите за единица продукт или 
еднократна обща сума.

Or. en

Обосновка

Параграфи 3 –6 от член 22 следва да бъдат преместени в нов член 22а с цел постигане 
на по-голяма яснота

Изменение 471
Vittorio Prodi
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за допустимост на 
разходите са определени в член X от 

1. За да бъдат приети за допустими, 
преките разходи, направени в 



PE492.763v01-00 46/105 AM\909709BG.doc

BG

Регламент (ЕС) № XX [Финансов 
регламент/ делегиран регламент]. 
Разходите на трети страни в 
рамките на дейността могат да 
бъдат допустими съгласно 
разпоредбите на настоящия 
регламент и на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

изпълнение на дадена дейност, трябва 
да отговарят на следните условия:

i) трябва да са направени по време на 
изпълнението на дейността, да 
включват пълното заплащане и 
разходите за научноизследователска 
инфраструктура, считани за преки 
разходи, с изключение на 
окончателните доклади, когато това 
е предвидено в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства;
ii) трябва да са определени като 
реални разходи в съответствие с 
обичайните счетоводни и 
управленски принципи и практики на 
участниците;
iii) участниците имат право да 
използват ставките, приети от 
техните национални органи за сходни 
дейности, при условие че са получили 
сертификат за методиката от 
независим одитор;
iv) трябва да са използвани 
единствено за постигане на целите на
дейността и очакваните резултати 
от нея по начин, който съответства 
на принципите на икономичност, 
ефикасност и ефективност;
v) трябва да са документирани в 
сметките на участниците и, по 
отношение на всяко участие от 
трети страни, да са документирани в 
сметките на третите страни;
vi) трябва да се гарантира 
прилагането на принципа на 
недискриминация по отношение на 
всички служители.

Or. en
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Обосновка

Допустимостта на разходите трябва да има правна сигурност. Макар че 
одобряването на финансовите правила все още предстои, определението на 
допустими разходи е ключово за осигуряването на стабилна основа за оценка на 
ставките на финансиране. С цел опростяване на процедурите, бенефициерите могат 
да бъдат оправомощени да използват ставките, приети от техните национални 
органи за сходни дейности, при условие че са получили сертификат за методиката от 
независим одитор.

Изменение 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за допустимост на 
разходите са определени в член X от 
Регламент (ЕС) № XX [Финансов 
регламент/ делегиран регламент]. 
Разходите на трети страни в рамките на 
дейността могат да бъдат допустими 
съгласно разпоредбите на настоящия 
регламент и на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

1. Условията за допустимост на 
разходите са определени в член X от 
Регламент (ЕС) № XX [Финансов 
регламент/ делегиран регламент]. 
Разходите на трети страни в рамките на 
дейността могат да бъдат допустими 
съгласно разпоредбите на настоящия 
регламент и на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.
Разходите, свързани с използването 
на вътрешни или общи средства, 
оборудване и услуги, също могат да 
бъдат допустими съгласно 
разпоредбите на настоящия 
регламент и на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. en

Обосновка

Участниците посочват, че съгласно предишните РП, за да възстановят разходите си,
е трябвало да използват трета страна, за да получат фактура, за която да поискат 
възстановяване, въпреки че използването на вътрешни средства често е по-лесно и по-
евтино.



PE492.763v01-00 48/105 AM\909709BG.doc

BG

Изменение 473
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По отношение на разходите за 
персонал, преките и 
социалноосигурителните разходи се 
считат за допустими, ако и 
доколкото отговарят на следните 
критерии:
а) тези разходи са задължителни 
съгласно приложимото 
законодателство или секторните 
споразумения, или произтичат от 
мерки, залегнали в това 
законодателство или в тези 
споразумения;
б) могат да бъдат пряко или непряко 
свързани с възнагражденията на 
персонала;
в) записани са в съответствие с 
обичайните счетоводни принципи на 
съответния бенефициер;
г) извършени са ефективно в хода на 
изпълнение на проекта и са платени 
или ще бъдат платени задължително 
на по-късен етап и ще бъдат 
отразени в счетоводния отчет на 
бенефициера.

Or. xm

Обосновка

Ако Финансовият регламент не приема разходите за постоянния персонал на 
бенефициера като допустими, е необходимо в правилата за участие да се включи 
дерогация от разпоредбите на Финансовия регламент по този въпрос. С оглед на 
трудностите, които участниците срещат с предишните рамкови програми за научни 
изследвания и технологично развитие, особено важно е в правилата за участие да се 
формулира по-ясна правна рамка по отношение на допустимостта на тези разходи.
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Изменение 474
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Свързаните с проекта разходи за 
доставяне на оборудване, материали 
или (други) дълготрайни активи, 
необходими за осъществяването на 
проектите, са допустими за 
субсидиране от първия ден на месеца 
след официалния краен срок за 
подаване на заявления за проекти.

Or. nl

Изменение 475
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Данък добавена стойност (ДДС) се 
счита за допустим разход, ако 
бенефициерът няма право на 
възстановяване съгласно 
националното законодателство. 

Or. en

Изменение 476
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Данък добавена стойност (ДДС), 
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който е платен и не може да бъде 
възстановен на бенефициера съгласно 
приложимото национално 
законодателство, се счита за 
допустим разход, както и митата 
върху летищните такси и всички 
данъци и такси, свързани с персонала. 
По изключение, разходите за 
консултанти могат да се считат за 
разходи за персонал, ако са изпълнени 
условията, установени в примерното 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. en

Обосновка

Включването на ДДС в допустимите разходи съставлява част от доклада на 
Парламента относно Финансовия регламент (член 117а, параграф 3, буква в)) и 
понастоящем е предмет на тристранни преговори. В „Хоризонт 2020“ 
опростяването е необходимо, така че би било подходящо съставянето на ясен списък 
от допустими разходи.

Изменение 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Разходите, които позволяват по-
добро съчетаване на личния и 
професионалния живот или 
улесняват участието на жени научни 
изследователи по време на 
изпълнението на проекта, се считат 
за допустими, без да се намаляват 
общите допустими разходи.

Or. en
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Изменение 478
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Разходите, които позволяват по-
добро съчетаване на личния и 
професионалния живот или 
улесняват участието на жени научни 
изследователи по време на 
изпълнението на проекта, се считат 
за допустими, без намаляване на 
общите допустими разходи.

Or. en

Изменение 479
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Данък добавена стойност (ДДС), 
който се заплаща от бенефициера и 
не може да му бъде възстановен 
съгласно приложимото национално 
законодателство, се счита за 
допустим разход.

Or. it

Обосновка

Бенефициерът следва също да се счита за отговарящ на условията за финансиране по 
отношение на разходи, свързани с ДДС.

Изменение 480
Luigi Berlinguer
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Данък добавена стойност (ДДС) и 
други непреки данъци, които се 
заплащат от бенефициера и не могат 
да му бъдат възстановени съгласно 
приложимото национално 
законодателство, се считат за 
допустим разход.

Or. en

Изменение 481
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато се покриват от 
участниците, разходите, свързани със 
съчетаването на професионалния и 
личния живот на научните 
изследователи и иноваторите по 
време на изпълнението на проекта, се 
считат за допустими, без да се 
намаляват общите допустими 
разходи.

Or. xm

Обосновка

Когато работодателят покрива разходи, свързани със съчетаването на 
професионалния и личния живот, те следва да влизат в обхвата на „Хоризонт 2020“.

Изменение 482
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При публикуването на 
информация, свързана с 
„Хоризонт 2020“, във формат със 
свободен достъп, разходите за 
публикуването могат да бъдат 
определени като допустим разход.

Or. en

Изменение 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ако данък добавена стойност 
(ДДС) не е възстановим съгласно 
приложимото национално 
законодателство, ДДС се счита за 
допустим разход.

Or. en

Изменение 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 23a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а
Преки разходи

Преките разходи се определят в 



PE492.763v01-00 54/105 AM\909709BG.doc

BG

съответствие с обичайните
практики за осчетоводяване на 
разходите на участника.

Or. en

Изменение 485
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни. Тази фиксирана ставка се 
увеличава до 40 % при дейности, 
състоящи се основно от посочените в 
член 22, параграф 5.

Or. en

Изменение 486
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с 
изключение на преките допустими 

1. Непреките допустими разходи се 
определят от правилата, които са 
приложими съгласно Седма рамкова 
програма.
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разходи за договори за подизпълнение 
и разходите за ресурси, предоставени 
от трети страни, които не се 
използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни.

Or. en

Изменение 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с 
изключение на преките допустими 
разходи за договори за подизпълнение 
и разходите за ресурси, предоставени 
от трети страни, които не се 
използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни.

1. Непреките допустими разходи се 
определят въз основа на изчисленията 
в съответствие с обичайните 
счетоводни принципи на 
участниците и практиките на 
управление. Изчисленията следва да 
се основават на разходите, които са 
реално направени и са посочени в 
счетоводните отчети на 
бенефициера.

Or. en

Изменение 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 

1. Непреките допустими разходи се 
възстановяват като се прилага 
фиксирана ставка в размер на 30 % от 
общите преки допустими разходи, с 
изключение на разходите за ресурси, 
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договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

предоставени от трети страни, които не 
се използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни.

Or. en

Обосновка

Фиксираната ставка от 20 %  се увеличава до 30 %, за да се гарантира 
приемствеността на финансирането между РП7 и „Хоризонт 2020“ по отношение на 
сходни дейности, която да позволява дългосрочно участие. Основната част от 
непреките разходи са човешките ресурси. Преките допустими разходи за договори за 
подизпълнение се включват в изчисляването на разходите, тъй като за промишлената 
дейност те са важна част, която се споделя с веригата на доставките в хода на 
изпълнение на даден проект и са разходи, които се поемат само от бенефициерите.

Изменение 489
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 10% от общите 
допустими разходи, с изключение на 
преките допустими разходи за договори 
за подизпълнение и разходите за 
ресурси, предоставени от трети страни, 
които не се използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни.

Or. fr

Изменение 490
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 30 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

Or. de

Изменение 491
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 30 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

Or. de

Обосновка

Размерът на фиксираната ставка от 30 % от общите преки допустими разходи е по-
подходящ от 20 %-те процента, предложени от Комисията. При 30 % ставка в 
комбинация със 100 % допустими разходи участието става привлекателно дори за 
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институциите с високи непреки разходи.

Изменение 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 50 % от общите 
преки допустими разходи за
университети, 
научноизследователски организации и 
институти, МСП и 20 % за 
промишлеността. Тази фиксирана 
ставка изключва преките допустими 
разходи за договори за подизпълнение и 
разходите за ресурси, предоставени от 
трети страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

Or. en

Обосновка

Тези изчисления са примерни и следва да бъдат подложени на допълнителен анализ, в 
сътрудничество с Европейската комисия и други заинтересовани участници, за да се 
гарантира, че съответстват на целите и принципите, посочени в член 22.

Изменение 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 20 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 

1. Непреките допустими разходи се 
определят като се прилага фиксирана 
ставка в размер на 30 % от общите 
преки допустими разходи, с изключение 
на преките допустими разходи за 
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договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

договори за подизпълнение и разходите 
за ресурси, предоставени от трети 
страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера, както и 
на финансовата подкрепа за трети 
страни.

Or. en

Обосновка

Непреките разходи засягат общия бюджет на дружествата и най-вече на малките и 
средните предприятия, с повече от 50 %. Поради това, за да не бъдат наказвани 
дружествата, особено МСП, предлагаме фиксираната ставка да се увеличи и 
непреките допустими разходи да станат 30 % от съответните преки допустими 
разходи.

Изменение 494
Christian Ehler, Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Като алтернатива на параграф 1,
бенефициерът може да реши да 
определи своите непреки допустими 
разходи въз основа на непреките 
разходи, които действително са 
начислени в пряка връзка с 
допустимите разходи по проекта, 
съгласно обичайните практики за 
осчетоводяване на разходите на 
бенефициера. В този случай се 
прилагат ставките на 
възстановяване за изчисляване на 
пълните разходи, посочени в член 22, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 495
Luigi Berlinguer
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Като алтернатива на параграф 1 
бенефициерът може да реши да 
определи своите непреки допустими 
разходи въз основа на непреките 
разходи, които действително са 
начислени в пряка връзка с преките 
допустими разходи по проекта, 
съгласно обичайните практики за 
осчетоводяване на разходите на 
бенефициера. Вследствие на това се 
прилагат ставките на 
възстановяване, посочени в член 22, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 496
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1 
непреките разходи могат да бъдат 
определени като реално начислени 
разходи във връзка с преките 
допустими разходи по проекта от 
правни субекти с нестопанска цел със 
системи за аналитично счетоводство 
и подробно разпределяне на 
разходите. В този случай се прилагат 
ставките на възстановяване за 
изчисляване на пълните разходи, 
посочени в член 22, параграф 3.

Or. en
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Изменение 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Като алтернатива, бенефициерът 
може да избере да определи непреки 
допустими разходи като приложи 
фиксирана ставка в размер на 30 % от 
общите преки допустими разходи, с 
изключение на преките допустими 
разходи за договори за подизпълнение 
и разходите за ресурси, предоставени 
от трети страни, които не се 
използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни.

Or. en

Изменение 498
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По отношение на дейностите, 
посочени в член 22, параграф 5,
непреките разходи се възстановяват,
като се прилага фиксирана ставка в 
размер на 40 % от общите преки 
допустими разходи, с изключение на 
разходите за ресурси, предоставени 
от трети страни, които не се 
използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни.

Or. en
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Обосновка

Увеличаването на процента на финансиране на 40 % от преките разходи е оправдано 
от характера на дейностите, определени в параграф 5, тъй като предполага високи 
разходи за изпитвателно оборудване, сертифициране и експериментални разработки 
на инфраструктура.

Изменение 499
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1 
всеки участник има възможност да 
начислява непреки допустими разходи
съгласно обичайните практики на 
осчетоводяване на разходите 
(изчисляване на пълните разходи).

Or. de

Обосновка

От известно време насам Комисията подкрепя изчисляването на пълните разходи 
като основен метод на изчисляване на разходите. Възможността за изчисляване на 
пълните разходи следва да продължи да съществува, за да се гарантира 
приемственост.

Изменение 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 могат 
да бъдат декларирани непреки разходи 
под формата на еднократна обща сума 
или таблица на разходите за единица 
продукт, когато това е предвидено в 
работната програма или в работния 

2. Чрез дерогация от параграф 1 и 1а 
могат да бъдат декларирани непреки 
разходи под формата на еднократна 
обща сума или таблица на разходите за 
единица продукт, когато това е 
предвидено в работната програма или в 
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план. работния план.

Or. en

Изменение 501
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 1 
непреките допустими разходи за МСП 
и правни субекти с нестопанска цел се 
определят, като се прилага 
фиксирана ставка в размер на 35 % от
общите преки допустими разходи, с 
изключение на преките допустими 
разходи за договори за подизпълнение 
и разходите за ресурси, предоставени 
от трети страни, които не се 
използват в помещенията на 
бенефициера, както и на финансовата 
подкрепа за трети страни.

Or. en

Изменение 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За онези институции, които 
докажат наличието на прецизна
система за аналитично 
счетоводство, непреките разходи 
могат да се основават на реални 
режийни институционални разходи в 
максимален размер до 60 %.
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Or. en

Изменение 503
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 24a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Изчисляване на общите разходи

Участниците в проекти, които имат 
въведена система за аналитично 
счетоводство и поради това имат 
възможност да отделят дела на 
непреките разходи за проекта, могат 
да начислят както преките, така и 
непреките си разходи на база реално 
начислени разходи. Възстановяването 
трябва да бъде обосновано. В този 
случай приносът на Съюза за 
мерките, посочени в член 22, параграф 
4, възлиза на 75 % от общите 
допустими разходи за университети, 
научноизследователски институти, 
организации с нестопанска цел и МСП 
и на до 50 % за други участници.

Or. de

Обосновка

Това съответства на максималните прагове за финансиране, определени в РП7. 
Вариантът за изчисляване на разходите въз основа на реално начислените разходи е 
разумен предвид значителните усилия, положени от някои институции и дружества, 
да въведат този модел в РП7.

Изменение 504
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 25 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на годишно отработените 
часове

Изчисляване на отработеното време

Or. fr

Изменение 505
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 
отработените часове от лица, заети 
пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да бъдат 
предоставени от участника, обикновено 
чрез система за отчитане на времето.

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 
отработените часове от лица, заети 
пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да бъдат 
предоставени от участника, обикновено 
чрез система за отчитане на времето.
Допустимият размер за 
възстановяване на час реално 
отработено време от лица, пряко 
извършващи труд по съответната 
дейност, е еднакъв за всички държави 
членки и се определя от Комисията.

Or. ro

Изменение 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 
отработените часове от лица, заети 

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 
отработените часове от лица, заети 
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пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да бъдат 
предоставени от участника, обикновено 
чрез система за отчитане на времето.

пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да бъдат 
предоставени от участника, обикновено 
чрез система за отчитане на времето.
Всички трети страни, извършващи 
дейност по проекта в помещенията 
на бенефициера, могат да си 
начисляват реални отработени 
часове по проекта.

Or. en

Изменение 507
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 
отработените часове от лица, заети 
пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да бъдат 
предоставени от участника, обикновено 
чрез система за отчитане на времето.

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 
отработените часове от лица, заети 
пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да бъдат 
предоставени от участника в 
съответствие със собствената 
официална система на участника за 
отчитане на времето.

Or. en

Изменение 508
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително 
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отработените часове от лица, заети 
пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да бъдат 
предоставени от участника, обикновено 
чрез система за отчитане на времето.

отработените часове от лица, заети 
пряко с дейност по програмата. 
Доказателствата за годишното 
отработено време трябва да бъдат 
предоставени от участника, обикновено 
чрез система за отчитане, създадена на 
базата на методите на изчисляване, 
обичайно използвани от всеки 
бенефициер.

Or. fr

Изменение 509
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят само за действително
отработените часове от лица, заети 
пряко с дейност по програмата.
Доказателствата за действително 
отработените часове трябва да 
бъдат предоставени от участника, 
обикновено чрез система за отчитане 
на времето.

1. Допустимите разходи за персонал се 
отнасят за отработените часове от лица, 
заети пряко с дейност по програмата.

Or. en

Изменение 510
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За лица, заети изключително с 
дейност по програмата, не се изисква 
отчитане на време. В такива случаи 
участникът подписва декларация, в 

2. Броят на годишните отработени 
часове, които бенефициерът може 
използва, се определя по следния 
начин:
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която потвърждава, че съответното 
лице е заето изключително с дейност 
по програмата.

а) стандарт, определен от 
Комисията или
б) стандарт, предложен от 
бенефициера и одобрен от Комисията 
или 
в) реално отработени часове.

Or. en

Изменение 511
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За лица, заети изключително с 
дейност по програмата, не се изисква 
отчитане на време. В такива случаи 
участникът подписва декларация, в 
която потвърждава, че съответното лице 
е заето изключително с дейност по 
програмата.

2. (Не се отнася за българския текст.)

Or. fr

Изменение 512
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Доказателствата, които се 
отнасят за отработените часове, се 
предоставят от участника, 
обикновено чрез система за отчитане 
на времето. За лица, заети 
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изключително с дейност по 
програмата, не се изисква отчитане 
на време. В такива случаи 
участникът подписва декларация, в 
която потвърждава, че съответното 
лице е заето изключително с дейност 
по програмата.

Or. en

Изменение 513
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Бенефициерът има възможност 
последователно да прилага същия 
метод за деклариране на непреки 
допустими разходи за всички 
дейности по „Хоризонт 2020“, в 
които участва.

Or. en

Изменение 514
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се прилагат 
при изчисляването на почасовите ставки 
за персонал.

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето, което може да представлява 
само един документ, посочващ 
степента на участие на 
изследователите/участника в 
проекта от съответния 
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университет/правен субект. Броят на 
годишно отработените часове, които се 
прилагат при изчисляването на 
почасовите ставки за персонал, се 
основават на обичайните счетоводни 
принципи и управленски практики на 
участника и на съответните 
национални правила и могат да бъдат 
изразени като процент от работното 
време.

Or. en

Изменение 515
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се 
прилагат при изчисляването на 
почасовите ставки за персонал.

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето.

Or. en

Обосновка

Отработените часове се определят според стандартните счетоводни принципи на 
бенефициера, като се взема предвид оперативната ефективност. Ако броят 
отработени часове се съдържа в споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства, за всеки проект на дадено лице или отдел следва да се изчислява ставка на 
час за точно определен персонал за целия период на изпълнение на проекта. Това може 
да доведе до паралелни ставки на час за едно лице или отдел за една финансова година. 
Това не води до опростяване, а до усложняване, свързано с възможни грешки, което 
следва да се избягва.
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Изменение 516
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се 
прилагат при изчисляването на 
почасовите ставки за персонал.

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и възможност за изчисляване 
на почасови ставки за персонала въз 
основа на определен брой годишно 
отработени часове.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има яснота и гъвкавост, тъй като оригиналният текст предполага 
един и същи брой часове за всички участници в даден проект.

Изменение 517
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се прилагат 
при изчисляването на почасовите ставки 
за персонал.

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се прилагат 
при изчисляването на почасовите ставки 
за персонал. Могат да се прилагат и 
обичайните счетоводни практики на 
участниците.

Or. de
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Изменение 518
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се прилагат 
при изчисляването на почасовите ставки 
за персонал.

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се прилагат 
при изчисляването на почасовите ставки 
за персонал, в случаите, когато 
националните органи или 
националните финансови 
институции в държавата на 
участника не са приели стандарти за 
годишните отработени часове на 
участника.

Or. de

Изменение 519
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се 
прилагат при изчисляването на 
почасовите ставки за персонал.

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
отработеното време.

Or. fr
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Изменение 520
Luigi Berlinguer
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето и на броя на годишно 
отработените часове, които се 
прилагат при изчисляването на 
почасовите ставки за персонал.

3. Споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства трябва да 
съдържа минимални изисквания по 
отношение на системата за отчитане на 
времето.

Or. en

Изменение 521
Patrizia Toia
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Годишните отработени часове се 
определят съгласно обичайните 
практики на бенефициера, приети с 
официални вътрешни актове, които 
са в съответствие с националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

С цел реалното опростяване на процедурите, избягването на спорове с одитори и 
гарантирането на приемането на практиките, всички решения следва да се приемат с 
вътрешни актове и да съответстват на националното законодателство.

Изменение 522
Edit Herczog



PE492.763v01-00 74/105 AM\909709BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходи за персонал за собственици на 
малки и средни предприятия и 
физически лица без заплата

Разходи за персонал

Or. en

Изменение 523
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходи за персонал за собственици на 
малки и средни предприятия и 
физически лица без заплата

Разходи за персонал

Or. en

Изменение 524
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Собствениците на малки и средни 
предприятия и другите физически 
лица, които не получават заплата,
могат да начисляват разходи за 
персонал въз основа на таблица на 
разходите за единица продукт.

Разходите за персонал могат да бъдат 
начислявани въз основа на таблица на 
разходите за единица продукт.

Or. en
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Обосновка

Вариантът за начисляване на разходи за персонал въз основа на таблица на разходите 
за единица продукт следва да се прилага за целия „Хоризонт 2020“ като средство за 
изпълнение на предложението за намаляване на разминаванията във 
възнагражденията на научните изследователи, постигане на единен пазар на 
изследователите и превръщане на източването на мозъци в движение на мозъци.

Изменение 525
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Собствениците на малки и средни 
предприятия и другите физически 
лица, които не получават заплата,
могат да начисляват разходи за 
персонал въз основа на таблица на 
разходите за единица продукт.

Разходите за персонал могат да бъдат 
начислявани въз основа на таблица на 
разходите за единица продукт.

Or. en

Изменение 526
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Собствениците на малки и средни 
предприятия и другите физически 
лица, които не получават заплата,
могат да начисляват разходи за 
персонал въз основа на таблица на 
разходите за единица продукт.

Разходите за персонал могат да бъдат 
начислявани въз основа на таблица на 
разходите за единица продукт.

Or. en
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Изменение 527
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с чл. X от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент] Комисията може да установи 
методи за определяне на таблици на 
разходите за единица продукт въз 
основа на:

1. В съответствие с чл. X от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент] Комисията може да установи 
методи за определяне на таблици на 
разходите за единица продукт въз 
основа на:

а) статистически данни или подобни 
обективни средства;

а) статистически данни или подобни 
обективни средства;

б) подлежащи на одит ретроспективни 
данни на участника.

б) подлежащи на одит ретроспективни 
данни на участника.

След като бъдат договорени 
таблиците на разходите за единица 
продукт, те не подлежат на проверка 
за реалното им начисляване.

Or. xm

Обосновка

Таблиците на разходите за единица продукт не следва да бъдат проверявани отново 
със задна дата, когато Комисията и участникът са постигнали предварително 
съгласие за тях.

Изменение 528
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подлежащи на одит ретроспективни 
данни на участника.

б) подлежащи на одит ретроспективни 
данни на участниците.

Or. ro
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Изменение 529
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт, определена според 
обичайната практика на участника 
за осчетоводяване на разходите, ако
отговарят на следните кумулативни 
критерии:

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт, определена като 
референтна ставка за различните 
категории научни изследователи, 
която Комисията актуализира всяка 
година. Ставките се различават по 
държави и се получават чрез 
прилагане на корекционни 
коефициенти към издръжката на
живот в съответната държава. 
Таблиците на разходите за единица 
продукт трябва да отговарят на 
следните условия:

Or. en

Изменение 530
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт, определена според 
обичайната практика на участника 
за осчетоводяване на разходите, ако
отговарят на следните кумулативни 
критерии:

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт, определена като 
референтна ставка за различните 
категории научни изследователи, 
която Комисията актуализира всяка 
година. Ставките се различават по 
държави и се получават чрез 
прилагане на корекционни 
коефициенти към издръжката на 
живот в съответната държава. 
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Таблиците на разходите за единица 
продукт трябва да отговарят на 
следните кумулативни критерии:

Or. en

Обосновка

Вариантът за начисляване на разходи за персонал въз основа на таблица на разходите 
за единица продукт следва да се прилага за целия „Хоризонт 2020“ като средство за 
изпълнение на предложението за намаляване на разминаванията във 
възнагражденията на научните изследователи, като се вземе предвид единствено
тяхната компетентност и транснационалния характер на проектите. Такъв модел 
би помогнал за постигането на единен пазар за изследователите и превръщане на 
източването на мозъци в движение на мозъци. Този прост модел, който се използва в 
РП7 за собственици на МСП, които не получават заплата, може да бъде отправна 
точка за разработването на подобен модел.

Изменение 531
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт, определена според 
обичайната практика на участника 
за осчетоводяване на разходите, ако
отговарят на следните кумулативни 
критерии:

2. Преките допустими разходи за 
персонал могат да се финансират въз 
основа на таблица на разходите за 
единица продукт като референтна 
ставка за различните категории 
научни изследователи, която 
Комисията актуализира всяка година. 
Ставките се различават по държави 
и се получават чрез прилагане на 
корекционни коефициенти към
издръжката на живот в 
съответната държава. Таблиците на 
разходите за единица продукт трябва 
да отговарят на следните условия:

Or. en
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Изменение 532
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки 
на участника, които могат да се 
коригират чрез бюджетирани или 
прогнозни елементи в съответствие с 
условията, определени от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 533
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки 
на участника, които могат да се 
коригират чрез бюджетирани или 
прогнозни елементи в съответствие с 
условията, определени от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 534
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки 
на участника, които могат да се 
коригират чрез бюджетирани или 
прогнозни елементи в съответствие с 
условията, определени от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 535
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки 
на участника, които могат да се 
коригират чрез бюджетирани или 
прогнозни елементи в съответствие с 
условията, определени от Комисията;

а) изчисляват се въз основа на 
стандартна таблица, определена от 
Комисията за всички държави членки;

Or. ro

Изменение 536
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се 

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника;
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коригират чрез бюджетирани или 
прогнозни елементи в съответствие с 
условията, определени от Комисията;

Or. en

Изменение 537
Jean-Pierre Audy
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се 
коригират чрез бюджетирани или 
прогнозни елементи в съответствие с 
условията, определени от Комисията;

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника;

Or. en

Обосновка

Бенефициерите трябва да имат гаранция, че техните таблици на разходите за 
единица продукт ще бъдат приети, когато са базирани и изчислени съгласно 
обичайните им счетоводни принципи и управленски практики. В противен случай ще 
трябва да създадат и поддържат втора паралелна система на осчетоводяване на 
разходите. Изречението относно разпоредбите за отработени часове трябва да бъде 
заличено, за да съответства на промените в член 25 (вж. обосновката на 
изменението на член 25).

Изменение 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 



PE492.763v01-00 82/105 AM\909709BG.doc

BG

участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с условията, 
определени от Комисията;

участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с обичайните 
счетоводни практики на 
бенефициера.

Or. en

Изменение 539
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с условията, 
определени от Комисията;

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с обичайните 
счетоводни практики на 
бенефициера;

Or. de

Изменение 540
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с условията, 
определени от Комисията;

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с условията, 
определени от Комисията; Въпреки 
това тази основа представлява 
признаване на общите счетоводни 
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методи, обичайно използвани от 
участниците.

Or. de

Обосновка

Признаването на националните счетоводни правила, които се различават значително 
в ЕС, гарантира надеждност по отношение на процента на възстановяване за 
участниците и помага за избягването на сложни методи на преобразуване.

Изменение 541
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съобразени са с разпоредбите на 
член 23;

б) разпоредбите на член 23;

Or. en

Изменение 542
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съобразени са с разпоредбите на 
член 23;

б) разпоредбите на член 23;

Or. en

Изменение 543
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантират спазването на
изискването за нестопанска цел и 
избягване на двойното финансиране на 
разходи;

в) изискването за нестопанска цел и 
избягване на двойното финансиране на 
разходи;

Or. en

Изменение 544
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантират спазването на
изискването за нестопанска цел и 
избягване на двойното финансиране на 
разходи;

в) изискването за нестопанска цел и 
избягване на двойното финансиране на 
разходи;

Or. en

Изменение 545
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изчисляват се с оглед на
разпоредбите на член 25 относно 
отработените часове.

г) разпоредбите на член 25 относно 
отработените часове.

Or. en

Изменение 546
Edit Herczog
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изчисляват се с оглед на
разпоредбите на член 25 относно 
отработените часове.

г) разпоредбите на член 25 относно 
отработените часове.

Or. en

Изменение 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 
разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума е равна на или по-
висока от 325 000 EUR към момента на 
искането за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 
разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума е равна на или по-
висока от 375 000 EUR към момента на 
искането за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

Or. en

Обосновка

С оглед на спазването на принципа на опростяване, определеният в настоящата РП 
праг на стойност 375 000 не следва да бъде понижаван в „Хоризонт 2020“.

Изменение 548
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 
разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума е равна на или по-
висока от 325 000 EUR към момента на 
искането за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 
разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума е равна на или по-
висока от 375 000 EUR към момента на 
искането за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

Or. en

Обосновка

Съществуващият праг за сертификат за финансовите отчети е 375 000 евро.

Изменение 549
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 
разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума е равна на или по-
висока от 325 000 EUR към момента на 
искането за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 
разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума е равна на или по-
висока от 375 000 EUR към момента на 
искането за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

Or. en
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Обосновка

Има голяма вероятност предложеното намаляване на одитния праг от 375 000 евро в 
РП7 на 325 000 евро в „Хоризонт 2020“ да доведе до отклоняване на ресурси от 
научноизследователската дейност към администрацията.

Изменение 550
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, могат да представят 
на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката трябва да
отговаря на условията, посочени в 
член 27, параграф 2, и да изпълнява 
изискванията на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

1. Участници, които калкулират преки 
разходи за персонал въз основа на 
таблица на разходите и/или начисляват 
непреки разходи въз основа на реално 
начислените непреки допустими 
разходи за единица продукт или въз 
основа на действително начислени 
непреки допустими разходи, представят 
на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката отговаря на 
условията, посочени в член 27, 
параграф 2.

Or. de

Обосновка

Участниците, които вече имат въведен национално признат, прозрачен и подлежащ 
на проверка метод, следва да могат да получат сертификат. Тъй като национално 
признатите методи се приемат, това допринася за защитата на участниците. 
Участници, които калкулират и начисляват преки разходи за персонал въз основа на 
таблица на разходите за единица продукт, могат да представят на Комисията 
сертификат за методиката. Методиката отговаря на условията, посочени в член 27, 
параграф 2, и изпълнява изискванията на споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Изменение 551
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, могат да представят 
на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката трябва да
отговаря на условията, посочени в 
член 27, параграф 2, и да изпълнява 
изискванията на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, или участници, 
които начисляват реално направени 
непреки допустими разходи,
представят на Комисията сертификат за 
методиката. Комисията приема
представения сертификат, ако той
отговаря на условията, посочени в член 
24, параграф 1, буква а) или в член 27, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава сертифицирането на участниците, които вече 
имат въведена призната прозрачна и подлежаща на одит методика. Предвид факта, 
че приетите на национално равнище методики се признават и разходите ще бъдат 
възстановени, превръщането на това в задължение няма да ощети никого, като 
същевременно ще гарантира изрядността на участниците по отношение на тяхната 
методика.

Изменение 552
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, могат да представят 
на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката трябва да
отговаря на условията, посочени в 
член 27, параграф 2, и да изпълнява 
изискванията на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт или 
възстановяването на реално 
извършените допустими разходи, 
представят на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката отговаря на 
условията, посочени в член 27, 
параграф 2. 
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Or. en

Изменение 553
Jean-Pierre Audy
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, могат да представят 
на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката трябва да
отговаря на условията, посочени в 
член 27, параграф 2, и да изпълнява 
изискванията на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

1. Участниците могат да представят на 
Комисията сертификат за методиката. 
Методиката отговаря на условията, 
посочени в членове 23, 25 и, ако е 
подходящо, член 27, параграф 2, и 
изпълнява изискванията на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. xm

Обосновка

Възможността за издаване на сертификат за методиката не следва да се ограничава 
до участници, които използват таблици на разходите за единица продукт. Всички 
участници следва да могат да се възползват от нея.

Изменение 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, могат да представят 
на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката трябва да
отговаря на условията, посочени в 
член 27, параграф 2, и да изпълнява 
изискванията на споразумението за 

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, съгласно посоченото 
в член 27, параграф 1, буква б), могат да 
представят на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката отговаря на 
условията, посочени в член 27, 
параграф 2, и изпълнява изискванията 
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отпускане на безвъзмездни средства. на споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 555
Jean-Pierre Audy
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията приеме сертификат 
за методиката, той важи за всички 
дейности, финансирани по силата на 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], и участникът 
изчислява и декларира разходите си на 
тази основа.

2. При извършването на преглед на 
сертификатите за методиката, 
Комисията следва да вземе изцяло 
предвид обичайните счетоводни 
практики. Когато Комисията приеме 
сертификат за методиката, той важи за 
всички дейности, финансирани по 
силата на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], и участникът 
изчислява и декларира разходите си на 
тази основа. След като Комисията 
приеме сертификат за методиката, 
не може да припише на бенефициера 
системна или повтаряема грешка, 
свързана с неговата методика.

Or. xm

Обосновка

Когато извършва преглед на сертификат за методика с цел приемането или 
отхвърлянето ѝ, Комисията следва да вземе предвид обичайните счетоводни 
практики на участниците. Освен това, след като Комисията приеме сертификат за 
методиката за конкретни участници, тя не може да отправя критики за системни 
грешки, произтичащи от тяхната методика.

Изменение 556
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Участниците, които изчисляват 
и начисляват преки разходи въз основа 
на ставките, приети от 
националните органи за сходни 
дейности, предават на Комисията 
сертификат за методиката на 
изчисляването им, издаден от 
независим одитор.

Or. en

Изменение 557
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от Комисията, 
Европейската сметна палата или 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) одиторът, издал 
сертификата за финансовите отчети и за 
методиката, осигурява достъп до 
подкрепящите документи и работните 
документи по одита, въз основа на 
които е издаден сертификатът за 
финансовите отчети.

2. Комисията и Сметната палата 
приемат сертификатите, посочени в 
параграф 1, освен ако не съществува 
обосновано съмнение относно
тяхната истинност. При поискване 
от Комисията, Европейската сметна 
палата или Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) одиторът, 
издал сертификата за финансовите 
отчети и за методиката, осигурява 
достъп до подкрепящите документи и 
работните документи по одита, въз 
основа на които е издаден сертификатът 
за финансовите отчети.

Or. en

Изменение 558
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1



PE492.763v01-00 92/105 AM\909709BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейност, за която вече са отпуснати 
безвъзмездни средства от бюджета на 
Съюза, може да доведе до отпускането 
на безвъзмездни средства въз основа на 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] при условие, че 
отпуснатите безвъзмездни средства не 
обхващат едни и същи разходни 
елементи.

Дейност, за която вече са отпуснати 
безвъзмездни средства от бюджета на 
Съюза, може да доведе до отпускането 
на безвъзмездни средства въз основа на 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] при условие, че 
отпуснатите безвъзмездни средства не 
обхващат едни и същи разходни 
елементи. Това се отнася особено за 
безвъзмездни средства, отпускани от
структурните фондове.

Or. de

Изменение 559
Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейност, за която вече са отпуснати 
безвъзмездни средства от бюджета на 
Съюза, може да доведе до отпускането 
на безвъзмездни средства въз основа на 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] при условие, че 
отпуснатите безвъзмездни средства не 
обхващат едни и същи разходни 
елементи.

Дейност, за която вече са отпуснати 
безвъзмездни средства от бюджета на 
Съюза, може да доведе до отпускането 
на безвъзмездни средства въз основа на 
Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“] при условие, че 
отпуснатите безвъзмездни средства 
създават добавена стойност за 
научните изследвания и иновации и не 
обхващат едни и същи разходни 
елементи.

Or. de

Обосновка

Правилата за участие следва да посочват, че средствата, отпускани по 
„Хоризонт 2020“ могат да бъдат използвани само кумулативно, ако финансираната 
мярка съдържа и реален компонент за научноизследователска и иновационна дейност.
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Изменение 560
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Награди
Финансирането от Съюза може да се 
извършва под формата на награди, 
както е определено в дял VII от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент].

Or. en

Изменение 561
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Обществени поръчки, обществени 
поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 
решения
1. Всяка обществена поръчка, 
възложена от Комисията от нейно 
име или съвместно с държавите-
членки, се подчинява на правилата за 
обществените поръчки, както са 
определени в Регламент (ЕС) 
№ XX/2012 [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/XX [делегиран 
регламент].
2.
Финансирането от Съюза може да се 
извършва под формата на
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обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за 
новаторски решения от Комисията 
или от съответния орган за 
финансиране от тяхно име или 
съвместно с възлагащи органи от 
държавите-членки и асоциираните 
държави.
Процедурите за възлагане на 
обществени поръчки:
а) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, 
както и с правилата за 
конкуренцията и, когато е 
приложимо, с 
Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО 
и 2009/81/ЕО или, когато Комисията 
действа от свое име, с 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 [Финансов 
регламент];
б) могат да предвидят специфични 
условия, като например място на 
изпълнение на възложените 
дейности, като при обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий то се ограничава до 
територията на държавите членки и 
на асоциираните държави по 
„Хоризонт 2020“, когато това е 
надлежно обосновано от целите на 
съответната дейност;
в) могат да разрешат сключването на 
няколко договора в рамките на една 
процедура (възлагане на няколко 
доставчици);
г) предвиждат възлагане на 
поръчките на участника или 
участниците в тръжната процедура, 
предлагащи най-добро съотношение 
между качество и цена.

Or. en
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Изменение 562

Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка обществена поръчка, 
възложена от Комисията от нейно 
име или съвместно с държавите-
членки, се подчинява на правилата за 
обществените поръчки, както са 
определени в Регламент (ЕС) 
№ XX/2012 [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/XX [делегиран 
регламент].

заличава се

Or. en

Изменение 563
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането от Съюза може да се 
извършва под формата на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за 
новаторски решения от Комисията 
или от съответния орган за 
финансиране от тяхно име или 
съвместно с възлагащи органи от 
държавите-членки и асоциираните 
държави.

заличава се

Or. en
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Изменение 564
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурите за възлагане на 
обществени поръчки:

заличава се

а) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, 
както и с правилата за 
конкуренцията и, когато е 
приложимо, с 
Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО 
и 2009/81/ЕО или, когато Комисията 
действа от свое име, с 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 [Финансов 
регламент];
б) могат да предвидят специфични 
условия, като например място на 
изпълнение на възложените 
дейности, като при обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий то се ограничава до 
територията на държавите членки и 
на асоциираните държави по 
„Хоризонт 2020“, когато това е 
надлежно обосновано от целите на 
съответната дейност;
в) могат да разрешат сключването на 
няколко договора в рамките на една 
процедура (възлагане на няколко 
доставчици);
г) предвиждат възлагане на 
поръчките на участника или 
участниците в тръжната процедура, 
предлагащи най-добро съотношение 
между качество и цена.

Or. en
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Изменение 565
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, 
както и с правилата за 
конкуренцията и, когато е 
приложимо, с 
Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО 
и 2009/81/ЕО или, когато Комисията 
действа от свое име, с 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 [Финансов 
регламент];

заличава се

Or. en

Изменение 566
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, както 
и с правилата за конкуренцията и, 
когато е приложимо, с 
Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 
2009/81/ЕО или, когато Комисията 
действа от свое име, с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 [Финансов регламент];

а) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равенство между половете, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, както 
и с правилата за конкуренцията и, 
когато е приложимо, с 
Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 
2009/81/ЕО или, когато Комисията 
действа от свое име, с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 [Финансов регламент];

Or. en
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Изменение 567
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) могат да предвидят специфични 
условия, като например място на 
изпълнение на възложените 
дейности, като при обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий то се ограничава до 
територията на държавите членки и 
на асоциираните държави по 
„Хоризонт 2020“, когато това е 
надлежно обосновано от целите на 
съответната дейност;

заличава се

Or. en

Изменение 568
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) могат да разрешат сключването на 
няколко договора в рамките на една 
процедура (възлагане на няколко 
доставчици);

заличава се

Or. en

Изменение 569
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)



AM\909709BG.doc 99/105 PE492.763v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предвиждат възлагане на 
поръчките на участника или 
участниците в тръжната процедура, 
предлагащи най-добро съотношение 
между качество и цена.

заличава се

Or. en

Изменение 570
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Финансови инструменти
1. Финансовите инструменти могат 
да приемат всяка от формите, 
посочени в дял [VIII] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент], и се прилагат в 
съответствие с него, като могат да 
бъдат съчетани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета 
на Съюза, включително в рамките на 
„Хоризонт 2020“.
2. В съответствие с член [18, 
параграф 2] от Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [Финансов регламент], 
приходите и възстановяванията, 
получени от даден финансов 
инструмент, който е създаден по 
силата на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], следва да бъдат 
приписани на този финансов 
инструмент.
3. Приходите и възстановяванията, 
получени от механизма за 
финансиране с поделяне на риска, 
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създаден с Решение № 1982/2006/ЕО, и 
в ранната фаза на Механизма за висок 
растеж и иновации на МСП ((GIF1), 
създаден с Решение № 1639/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
следва да бъдат включени към 
следващите финансови инструменти 
по силата на Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [„Хоризонт 2020“].

Or. en

Изменение 571
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите инструменти могат 
да приемат всяка от формите, 
посочени в дял [VIII] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент], и се прилагат в 
съответствие с него, като могат да 
бъдат съчетани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета 
на Съюза, включително в рамките на 
„Хоризонт 2020“.

заличава се

Or. en

Изменение 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите инструменти могат да 
приемат всяка от формите, посочени в 
дял [VIII] от Регламент (ЕС) № XX/XX 

1. Финансовите инструменти могат да 
приемат всяка от формите, посочени в 
дял [VIII] от Регламент (ЕС) № XX/XX 
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[Финансов регламент], и се прилагат в 
съответствие с него, като могат да бъдат 
съчетани с безвъзмездни средства, 
финансирани от бюджета на Съюза, 
включително в рамките на 
„Хоризонт 2020“.

[Финансов регламент], и се прилагат в 
съответствие с него, като могат да бъдат 
съчетани с безвъзмездни средства, 
финансирани от бюджета на Съюза, 
включително в рамките на 
„Хоризонт 2020“ и Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME).
Финансовите инструменти могат да 
се комбинират и със структурните 
фондове, и с националните и 
регионалните финансови 
инструменти и фондове.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е да се спомене възможността за комбиниране на различните 
видове безвъзмездни средства от ЕС с финансови инструменти.

Изменение 573
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приходите и възстановяванията, 
получени от механизма за 
финансиране с поделяне на риска, 
създаден с Решение № 1982/2006/ЕО, и 
в ранната фаза на Механизма за висок 
растеж и иновации на МСП ((GIF1), 
създаден с Решение № 1639/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
следва да бъдат включени към 
следващите финансови инструменти 
по силата на Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [„Хоризонт 2020“].

заличава се

Or. en
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Изменение 574
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията следва да разгледа 
възможността за въвеждане на по-
нова версия на Плана за действие на 
рисковия капитал в допълнение към 
Финансовия регламент.

Or. en

Обосновка

Четиринадесет години след първия План за действие на рисковия капитал е време 
Комисията да изготви нова версия, за да покаже по-голяма ангажираност с 
подобряването на положението на МСП и създаването на работни места.

Изменение 575
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 36a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36а
Член 36а
Публично-частни партньорства
1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на предконкурентни 
научноизследователски и 
иновационни дейности от 
стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и 
за неговите водещи позиции в 
промишлеността или да преодоляват 
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специфични обществени 
предизвикателства.
2. Финансовият принос на Съюза за 
смесени предприятия, създадени по 
силата на член 187 от ДФЕС съгласно 
Седма рамкова програма, предмет на 
изменение на техните основни актове 
и за други органи за финансиране, 
посочени в член [55, параграф 1, буква 
б), точка v) или vii)] от Регламент 
(ЕС) № XX/2012 [Нов финансов 
регламент], подлежи на анализ на 
разходите и ползите и на подробна 
оценка на тяхното управление и 
функциониране по отношение на 
критериите на откритост, 
прозрачност, ефективност и 
ефикасност и при условие че 
отговарят на определените в 
параграф 3 критерии;
3. В извънредни ситуации се създават 
нови публично-частни партньорства, 
когато обхватът на поставените 
цели оправдава това и когато има 
обективни доказателства, че друга 
форма на партньорство или финансов 
инструмент не могат да изпълнят 
желаната цел или да генерират 
необходимите средства и участие на 
заинтересованите лица.
4. Въз основа на член 187 от ДФЕС не 
се създават нови публично-частни 
партньорства.
5. Могат да се създават и 
установяват публично-частни 
партньорства, ръководени по открит 
и прозрачен начин. Всяка нова 
организация се основава поне на 
следните критерии:
а) доказана добавена стойност на 
дейността на равнището на Съюза;
б) потенциален мащаб на 
въздействието по отношение на 
третирането на обществените 
интереси, на устойчивостта или 
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промишлената 
конкурентоспособност;

в) дългосрочна ангажираност от 
страна на всички партньори, 
основаваща се на споделена визия и 
ясно определени цели; по-специално 
финансова ангажираност, 
включително в брой, от страна на 
участниците от частния сектор;
г) ясно определяне на ролята и 
отговорностите на всеки партньор и 
договорени основни показатели за 
изпълнението през избрания период.
д) доказателства за открита, 
прозрачна и отворена за участие 
система на управление и за 
поддържане на принципи на стабилно 
финансово управление;
е) ангажираност с дейностите, 
гарантиращи интегрирането на 
триъгълника на познанието: 
образование — научни изследвания —
иновации;
6. Комисията извършва подробна 
оценка на въздействието на 
пилотните партньорства, създадени 
по РП7 (Съвместните технологични 
платформи, публично-частните 
партньорства по Европейската 
програма за икономическо 
възстановяване, както и общностите 
на знание и иновации, създадени от 
Европейския институт за 
технологии), преди да затвърди 
подкрепата си за съществуващите 
или да подкрепи създаването на 
допълнителни партньорства.
Въз основа на извършената оценка, по 
време на осъществяването на 
„Хоризонт 2020“ Комисията предава 
предложение за подобряване на 
управлението и функционирането на 
създадените публично-частни 
партньорства с оглед на 
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осигуряването на по-ефективно и 
ефикасно въздействие, открито и 
прозрачно функциониране и избягване 
на конфликт на интереси.
Оценката и прегледът ще бъдат 
насочени най-вече към въздействието 
върху МСП и по-малки 
научноизследователски организации, 
за да се гарантира засилената им 
ангажираност в създаването на 
научноизследователската програма и 
по-голямото им участие.

Or. en

Изменение 576
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансирането на дейност не 
превишава общия размер на 
допустимите разходи, от които се 
приспадат постъпленията от 
дейността.

1. Финансирането на дейност 
съответства на всички правила, 
определени в Седма рамкова програма 
(РП7).

Or. en


