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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват (например: 
„АБВГ“). Заместванията се обозначават, като се посочва с получер 
курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна 
дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към 
подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи 
научноизследователска дейност
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0493),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 185 и член 188, параграф 2 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C7–0220/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ..1…,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за научни 

(2) Целта на „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за научни 

                                               
1 OВ C ...
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изследвания и иновации (2014—2020 г.), 
създадена с Регламент (ЕС) № .../2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г .20 (наричана по-долу
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите посредством принос към 
укрепването на партньорствата в 
рамките на публичния сектор, 
включително чрез участие на Съюза в 
програми, осъществявани от няколко 
държави членки в съответствие с член 
185 от Договора..

изследвания и иновации (2014—2020 г.), 
създадена с Регламент (ЕС) № .../2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г .20 (наричана по-долу
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите посредством  разработване
на по-тясно взаимодействие, 
повишаване на координацията и 
избягване на ненужното дублиране с  
международни, национални и 
регионални научноизследователски 
програми. Партньорствата в рамките на 
публичния сектор, включително чрез 
участие на Съюза в програми, 
осъществявани от няколко държави 
членки в съответствие с член 185 от 
Договора, следва да постигат тези 
цел, да изпълняват условията, 
посочени в този регламент, по-
специално в член 26 от него, и да 
бъдат изцяло в съответствие с 
общите принципи на „Хоризонт 
2020“.

__________________ __________________
20ОВ... [рамковата програма „Хоризонт 
2020“].

20ОВ... [рамковата програма „Хоризонт 
2020“].

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Програмата Eurostars-2 (наричана по-
долу „Eurostars-2“), която е съгласувана 
със стратегията „Европа 2020“, 
съответната водеща инициатива „Съюз 
за иновации“25  и „Засилено 
партньорство в Европейското 
научноизследователско пространство за 

(7) Програмата Eurostars-2 (наричана по-
долу „Eurostars-2“), която е съгласувана 
със стратегията „Европа 2020“, 
съответната водеща инициатива „Съюз 
за иновации“25  и „Засилено 
партньорство в Европейското 
научноизследователско пространство за 
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високи постижения и растеж“26 , ще е 
насочена към подпомагане на МСП, 
извършващи научноизследователска 
дейност, чрез съфинансиране на техните 
пазарно ориентирани изследователски 
проекти в която и да е област. Като 
такава, и в съчетание с дейностите по 
целта „Водещи позиции при базовите 
технологии“, заложена в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, тя ще 
допринесе за постигане на целите по 
част „Водещи позиции в 
промишлеността“ от същата програма 
да се ускори развитието на 
технологиите и иновациите, които ще 
бъдат в основата на бъдещите 
предприятия, и да се подпомогнат 
иновативните европейски МСП, за да 
станат те водещи в световен мащаб. В 
рамките на подобренията от предишната 
програма Eurostars Eurostars-2 следва да 
доведе до ускореното предоставяне на 
безвъзмездни средства, по-дълбока 
интеграция и рационално, прозрачно и 
по-ефикасно управление в полза на 
МСП, извършващи 
научноизследователска дейност.

високи постижения и растеж“26 , ще е 
насочена към подпомагане на МСП, 
извършващи научноизследователска и 
развойна дейност, чрез съфинансиране 
на техните пазарно ориентирани 
изследователски проекти в която и да е 
област. Като такава, и в съчетание с 
дейностите по целта „Водещи позиции 
при базовите технологии“, заложена в 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
тя ще допринесе за постигане на целите 
по част „Водещи позиции в 
промишлеността“ от същата програма 
да се ускори развитието на 
технологиите и иновациите, които ще 
бъдат в основата на бъдещите 
предприятия, и да се подпомогнат 
иновативните европейски МСП, за да 
станат те водещи в световен мащаб. В 
рамките на подобренията от предишната 
програма Eurostars Eurostars-2 следва да 
доведе до ускореното предоставяне на 
безвъзмездни средства, по-дълбока 
интеграция и рационално, прозрачно и 
по-ефикасно управление в полза на 
МСП, извършващи 
научноизследователска и развойна
дейност.

__________________ __________________
25COM(2010) 546 окончателен от 6 
октомври 2010 г.

25COM(2010) 0546 от 6 октомври 2010 г.

26COM(2012) 392 окончателен от 17 юли 
2012 г.

26COM(2012) 392 окончателен от 17 юли 
2012 г.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Конференцията на министрите на (8) Конференцията на министрите на 
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EUREKA от 22 юни 2012 г. в Будапеща 
прие стратегическа визия за Eurostars-2 
(наричана по-долу „Будапещенския 
документ“). Министрите се ангажираха 
да подкрепят продължаването на 
съвместната програма Eurostars след 
нейното прекратяване през 2013 г. за 
периода, обхванат от рамковата 
програма „Хоризонт 2020“. То ще 
представлява засилено партньорство в 
отговор на препоръките от междинната 
оценка на съвместната програма 
Eurostars. С „Будапещенския документ“ 
се определят две основни цели на 
Eurostars-2. На първо място, структурно 
насочена цел за задълбочаване на 
синхронизирането и хармонизирането 
на националните програми за научни 
изследвания в областта на 
финансирането — централен елемент 
към осъществяването на Европейското 
научноизследователско пространство от 
държавите членки. На второ място, 
свързана със съдържанието цел за 
подкрепа на МСП, извършващи 
научноизследователска дейност и 
участващи в транснационални проекти 
за научни изследвания и иновации. В 
„Будапещенския документ“ Съюзът се 
приканва да участва в програмата.

EUREKA от 22 юни 2012 г. в Будапеща 
прие стратегическа визия за Eurostars-2 
(наричана по-долу „Будапещенския 
документ“). Министрите се ангажираха 
да подкрепят продължаването на 
съвместната програма Eurostars след 
нейното прекратяване през 2013 г. за 
периода, обхванат от рамковата 
програма „Хоризонт 2020“. То ще 
представлява засилено партньорство в 
отговор на препоръките от междинната 
оценка на съвместната програма 
Eurostars. С „Будапещенския документ“ 
се определят две основни цели на 
Eurostars-2. На първо място, структурно 
насочена цел за задълбочаване на 
синхронизирането и хармонизирането 
на националните програми за научни 
изследвания в областта на 
финансирането — централен елемент 
към осъществяването на Европейското 
научноизследователско пространство от 
държавите членки, които участват в 
EUREKA. На второ място, свързана със 
съдържанието цел за подкрепа на МСП, 
извършващи научноизследователска и 
развойна дейност и участващи в 
транснационални проекти за научни 
изследвания и иновации. В 
Будапещенския документ ЕС се 
приканва да участва в Eurostars-2.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В съответствие с целта за 
опростяване административните и 
бюрократичните тежести следва да 
бъдат намалени за всички страни.  
Двойните одити и прекомерната 
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документация и доклади следва да 
бъдат избягвани.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с целите на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
всяка държава членка и всяка държава, 
асоциирана към рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, следва да има 
правото да участва в програма Eurostars-
2.

(11) В съответствие с целите на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“ и 
EUREKA всяка държава членка и всяка 
държава, която участва в EUREKA, и 
всяка европейска и неевропейска 
държава, асоциирана към EUREKA,
която има споразумение със Съюза в 
областта на научните изследвания и 
технологиите,  следва да има правото 
да участва в програма Eurostars-2.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да извърши
междинна оценка по-специално за 
оценяване на качеството и 
ефективността на Eurostars-2 и на 
постигнатия напредък по отношение на 
поставените цели, както и заключителна 
оценка и да изготви доклад въз основа 
на тези оценки.

(22) Комисията и държавата членка
следва да извършат съвместно
междинна оценка по-специално за 
оценяване на качеството и 
ефективността на Eurostars-2 и на 
постигнатия напредък по отношение на 
поставените цели, както и заключителна 
оценка и да изготви доклад въз основа 
на тези оценки.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото решение се установяват 
правила относно участието на Съюза 
във втората програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност, осъществявана съвместно от 
няколко държави членки и насочена към 
подпомагане на малки и средни 
предприятия (МСП), извършващи 
научноизследователска дейност 
(наричана по-долу „Eurostars-2“) и 
условията за неговото участие.

С настоящото решение се установяват 
правила относно участието на Съюза 
във втората програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност, осъществявана съвместно от 
няколко държави членки и насочена към 
подпомагане на малки и средни 
предприятия (МСП), извършващи 
научноизследователска и развойна
дейност (наричана по-долу „Eurostars-
2“) и условията за неговото участие.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка друга държава членка и всяка 
друга държава, асоциирана към
„Хоризонт 2020“ — рамковата
програма за научни изследвания и
иновации (2014—2020 г.), установена с 
Регламент (ЕС) №.../2013... (наричана 
по-нататък „рамковата програма 
„Хоризонт 2020“), могат да участват в 
Eurostars-2, при условие че отговарят на 
условията, определени в член 6, 
параграф 1, буква в) от настоящото 
решение. Държавите членки и 
асоциираните държави, които отговарят 
на това условие, се разглеждат като 
участващи държави за целите на 
настоящото решение.

2. Всяка друга държава членка и всяка 
друга държава, която е член на 
EUREKA, и всяка европейска и 
неевропейска държава, асоциирана към
EUREKA, която има споразумение със 
Съюза в областта на научните
изследвания и технологиите, могат да 
участват в Eurostars-2, при условие че 
отговарят на условията, определени в 
член 6, параграф 1, буква в) от 
настоящото решение. Държавите членки 
и членовете на EUREKA  и
асоциираните държави, които отговарят 
на това условие, се разглеждат като 
участващи държави за целите на 
настоящото решение.
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Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на финансовата 
вноска на Съюза, включително 
бюджетни кредити от ЕАСТ, в Eurostars-
2 е в размер на 287 млн. евро30.
Вноската се изплаща от бюджетните 
кредити на общия бюджет на Съюза, 
отпуснат за съответните части на 
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 
2020“, установена с Решение .../2013/ЕС 
в съответствие с член 58, параграф 1, 
буква в), подточка vi) и членове 60 и 61 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

1. Максималният размер на финансовата 
вноска на Съюза, включително 
бюджетни кредити от ЕАСТ, в Eurostars-
2, включително централните 
административни и оперативни 
разходи, е в размер на 287 млн. евро30.
Вноската се изплаща от бюджетните 
кредити на общия бюджет на Съюза, 
отпуснат за съответните части на 
специфичната програма за изпълнение 
на рамковата програма „Хоризонт 
2020“, и по-специално от 
бюджетните кредити по функция 
„Иновации в МСП“, установена с 
Решение .../2013/ЕС в съответствие с 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
vi) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

__________________ __________________
30Сумата е индикативна и ще зависи от 
окончателно договорената сума за ГД 
„Научни изследвания и иновации“ за 
целта „Иновации в МСП“ по част 2 —
„Водещи позиции в промишлеността“, 
която ще бъде окончателно одобрена от 
бюджетния орган в окончателната 
редакция на законодателната и 
финансова обосновка.

30Сумата е индикативна и ще зависи от 
окончателно договорената сума за ГД 
„Научни изследвания и иновации“ за 
целта „Иновации в МСП“ по част 2 —
„Водещи позиции в промишлеността“, 
която ще бъде окончателно одобрена от 
бюджетния орган в окончателната 
редакция на законодателната и 
финансова обосновка.

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не повече от 2 % от финансовата 
вноска на Съюза могат да се използват 
за административни разходи на 
Eurostars-2. Участващите държави 
покриват всички други 
административни разходи, 
необходими за изпълнението на 
Eurostars-2.

3. Не повече от 6 % от финансовата 
вноска на Съюза могат да се използват 
за административни и оперативни
разходи (които представляват 
разходите за оценката на проекта) на
Eurostars-2. Участващите държави 
покриват  административните
разходи на национално равнище, 
необходими за изпълнението на 
Eurostars-2.

Or. en

Обосновка

Обосновка: Централната администрация чрез секретариата на EUREKA, както и 
централно извършваните оценки на проекти генерират разходи.  С оглед на 
опростяването тези разходи следва да бъдат покрити от вноски на Съюза, вместо те 
да бъдат споделяни сред повече от 30 държави членки.  От своя страна, държавите 
членки покриват административните разходи на своите съответни органи за 
финансиране.  По този начин ще се предотврати поставянето под въпрос на цялата 
мрежа от една-единствена държава членка, която забавя своите плащания (4 % 
административни разходи + 2 % оценка).

Изменение 11

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) доказателство от страна на 
участващите държави, представени 
от секретариата на EUREKA 
(наричан по-долу „ESЕ“), че 
програмата/научноизследователскит
е теми са установени в съответствие 
с научноизследователските 
приоритети, заложени в Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и подхода 
„отдолу-нагоре“ на Eurostars- 2;

Or. en
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Изменение 12

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) доказателство от страна на 
участващите държави, представени 
от ESE, че се спазват общите 
принципи,  ръководещи рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) доказателство от страна на 
участващите държави, представени 
от ESE, че са спазени условията, 
посочени в член 20 от рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В споразумението за делегиране се 
предвижда ясно разпределение на 
задачите и отговорностите между 
Комисията, ESE и държавите членки 
и се избягва всякакво дублиране.
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Изменение 15

Предложение за решение
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да реши да извършва 
тя самата одитите, посочени в 
параграф 1.

2. Комисията може да реши да извършва 
тя самата одитите, посочени в 
параграф 1. Тези одити се извършват 
единствено в надлежно обосновани 
случаи и в консултация със 
съответните заинтересовани 
страни.

Or. en

Обосновка

Обосновка: Като цяло извършването от Комисията на одити, които вече са били 
извършени от националните органи за финансиране, или в случаи, които не са 
пораждали каквито и да било съмнения, е ненужно и води до излишна бюрократична 
тежест. Комисията следва да обясни защо тя иска да извършва допълнителни одити, 
за да не се създава впечатлението за извършване на произволни действия.  
Допълнителният одит следва да се извършва само при обосновани случаи и не за 
всички държави и участници като цяло.

Изменение 16

Предложение за решение
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Срокът за провеждане на междинната 
оценка на Eurostars-2 от страна на 
Комисията е 31 декември 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценката, 
който включва заключения и коментари 
от страна на Комисията. Най-късно до 
30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада на Европейския парламент и на 
Съвета.

1. Срокът за съвместното провеждане 
на междинната оценка на Eurostars-2 от 
страна на Комисията и държавите 
членки е 31 декември 2017 г. Комисията 
изготвя доклад за оценката, който 
включва заключения и коментари от 
страна на Комисията. Най-късно до 
30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада на Европейския парламент и на 
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Съвета.

Or. en


