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PR_COD_1amCom

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. 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 Европейския съюз в Европейската програма за научни 
изследвания и иновации в областта на метрологията, осъществявана съвместно от 
няколко държави членки
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0497),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 185 и 188, параграф 2 от Договора 
за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0221/2013),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

– 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 рамковата програма за 
научни изследвания и иновации (2014—
2020 г.) „Хоризонт 2020“, създадена по 
силата на Регламент (ЕС) №.../20135 на 

(2) Целта на рамковата програма за 
научни изследвания и иновации (2014—
2020 г.) „Хоризонт 2020“, създадена по 
силата на Регламент (ЕС) №.../20135 на 
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Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г.5 (наричана по-нататък
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-силно въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите, като се подпомогне 
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.

Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г.5 (наричана по-нататък
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
е да се постигне по-силно въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите чрез разработването на 
по-тесни взаимодействия,
повишаване на координацията и 
избягването на ненужно дублиране с 
международни, национални и 
регионални научноизследователски 
програми. Партньорствата в рамките на 
публичния сектор, включително
участието на Съюза в програми, 
осъществявани от няколко държави 
членки в съответствие с член 185 от 
Договора, следва да спомагат за 
постигането на тези цели, да 
изпълняват условията, посочени в 
този регламент и по-специално в член 
26 от него, и да спазват изцяло 
общите принципи, особено 
принципите относно открития 
достъп и прозрачността.

__________________ __________________
5ОВ... [Рамкова програма „Хоризонт 
2020“]

5ОВ... [Рамкова програма „Хоризонт 
2020“]

Or. en

Обосновка

Допълнения в съответствие с рамкова програма „Хоризонт 2020“, по-специално 
съображение 28 и член 20.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вноската на участващите държави 
представлява най-вече институционално 
финансиране на НИМ и ОИ, участващи 
в избраните проекти. В нея следва да 

(16) Вноската на участващите държави 
представлява най-вече институционално 
финансиране на НИМ и ОИ, участващи 
в избраните проекти. В нея следва да 
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бъдат включени и паричните вноски 
към административните разходи на 
ЕПНИИМ. Част от вноската на Съюза 
следва да бъде предоставена на субекти, 
различни от НИМ и ОИ, които участват
в избраните проекти. При изчисляването 
на вноската на Съюза за НИМ и ОИ, 
които участват в проектите по 
ЕПНИИМ, следва да се гарантира, че тя 
не надвишава вноската в ЕПНИИМ на 
участващите държави. Като се има 
предвид, че институционалното 
финансиране на НИМ и ОИ от страна на 
участващите държави съответства на 
общите разходи, разпределени за 
проектите по ЕПНИИМ, които вноската 
на Съюза не покрива, фиксираната 
ставка за финансиране на допустимите 
непреки разходи на НИМ и ОИ следва 
да бъде адаптирана съгласно ставката, 
определена в Регламент (ЕС) №.../2013 
[за определяне на правилата за участие 
и разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)]. Тази фиксирана ставка 
следва да бъде определена въз основа на 
общите непреки разходи, които НИМ и 
ОИ, участващи в проектите по ЕНПМ, 
са декларирали като допустими и които 
са стабилни и има основание да се 
приеме, че отговарят приблизително на 
непреките разходи, които ще бъдат 
извършени от НИМ и ОИ, участващи в 
проектите по ЕПНИИМ. Тъй като тези 
непреки разходи възлизат на 140 % от 
общите преки допустими разходи на 
НИМ и ОИ с изключение на разходите 
за наемане на подизпълнители и 
паричните вноски, по които не се 
начисляват разходи и не се използват в 
техните помещения, фиксираната ставка 
за финансиране на непреките разходи на 
НИМ и ОИ следва да бъде намалена от 
[20 %] съгласно Регламент (ЕС) 
№.../2013 на 5 %. Във връзка с това има 
основание за НИМ и ОИ да се предвиди 
дерогация от член 24 от посочения 

бъдат включени и паричните вноски 
към административните разходи на 
ЕПНИИМ. Част от вноската на Съюза 
следва да бъде предоставена на субекти, 
различни от НИМ и ОИ, които участват 
в избраните проекти. При изчисляването 
на вноската на Съюза за НИМ и ОИ, 
които участват в проектите по 
ЕПНИИМ, следва да се гарантира, че тя 
не надвишава вноската в ЕПНИИМ на 
участващите държави. Като се има 
предвид, че институционалното 
финансиране на НИМ и ОИ от страна на 
участващите държави съответства на 
общите разходи, разпределени за 
проектите по ЕПНИИМ, които вноската 
на Съюза не покрива, фиксираната 
ставка за финансиране на допустимите 
непреки разходи на НИМ и ОИ следва 
да бъде адаптирана съгласно ставката, 
определена в Регламент (ЕС) №.../2013 
[за определяне на правилата за участие 
и разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)]. Тази фиксирана ставка 
следва да бъде определена въз основа на 
общите непреки разходи, които НИМ и 
ОИ, участващи в проектите по ЕНПМ, 
са декларирали като допустими и които 
са стабилни и има основание да се 
приеме, че отговарят приблизително на 
непреките разходи, които ще бъдат 
извършени от НИМ и ОИ, участващи в 
проектите по ЕПНИИМ. Тъй като тези 
непреки разходи възлизат на 140 % от 
общите преки допустими разходи на 
НИМ и ОИ с изключение на разходите 
за наемане на подизпълнители и 
паричните вноски, по които не се 
начисляват разходи и не се използват в 
техните помещения, фиксираната ставка 
за финансиране на непреките разходи на 
НИМ и ОИ следва да бъде намалена от 
[25 %] съгласно Регламент (ЕС) 
№.../2013 на 5 %. Във връзка с това има 
основание за НИМ и ОИ да се предвиди 
дерогация от член 24 от посочения 
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регламент. Другите субекти, участващи 
в проекти по ЕПНИИМ, следва да бъдат 
финансирани в съответствие с 
посочения регламент.

регламент. Другите субекти, участващи 
в проекти по ЕПНИИМ, следва да бъдат 
финансирани в съответствие с 
посочения регламент.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
финансовото участие на Съюза в 
ЕПНИИМ, в това число бюджетните 
кредити от ЕАСТ, е 300 млн. евро. То се 
изплаща от бюджетните кредити на 
общия бюджет на Съюза, отпуснати за 
съответните части на специфичната 
програма — рамковата програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“, 
създадена 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 
финансовото участие на Съюза в 
ЕПНИИМ, в това число бюджетните 
кредити от ЕАСТ, е 300 млн. евро. То се 
изплаща от бюджетните кредити на 
общия бюджет на Съюза, отпуснати за 
съответните части на специфичната 
програма — рамковата програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“, 
създадена 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, 
и по-специално бюджетни кредити, 
отпуснати за следните 
предизвикателства и теми: Водещи 
позиции в областта на 
нанотехнологията, авангардните 
материали, биотехнологията и 
усъвършенстваните технологии за 
производство и преработка. 
Подобряване на здравето и 
благосъстоянието през целия живот. 
Подобряване на продоволствената 
сигурност, развитие на устойчиво 
земеделие, мореплавателски и морски 
изследвания и биоикономика . 
Извършване на прехода към надеждна, 
устойчива и конкурентоспособна 
енергийна система. Изграждане на 
европейска транспортна система, 
щадяща ресурсите и околната среда и 
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осигуряваща безопасни и 
безпрепятствени връзки и постигане 
на ресурсно ефективна и устойчива на 
изменението на климата икономика, 
както и на устойчиво снабдяване със 
суровини.

Or. en

Обосновка

Допълнения с цел уточняване от кои части на бюджета на програмата "Хоризонт 
2020" идват вноските на ЕС - виж финансовата обосновка.

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение 2 – точка 1 – подточка 1.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5. дейности по изграждане на 
капацитет в областта на метрологията 
на различни технологични равнища с 
цел да се постигне балансирана и 
интегрирана метрологична система в 
участващите държави.

1.5. дейности по изграждане на 
капацитет в областта на метрологията 
на различни технологични равнища с 
цел да се постигне балансирана и 
интегрирана метрологична система в 
участващите държави и за да им бъде 
дадена възможност да развиват 
своите научни и технически умения в 
областта на метрологията.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Науката за измерванията — метрологията, има ключово значение в съвременното 
високотехнологично общество и засяга всички аспекти на ежедневието ни. Основната 
цел на ЕПНИИМ е да се предоставят метрологични решения в подкрепа на иновациите 
и конкурентоспособността на промишлеността, както и измервателни технологии, 
насочени към преодоляване на обществените предизвикателства, например в областта 
на здравеопазването, околната среда и енергетиката, в това число подкрепа за 
разработването и изпълнението на политиките. Важна задача на предложението е също 
така създаването на интегрирана европейска система за научни изследвания в областта 
на метрологията с критична маса и активна ангажираност на регионално, национално, 
европейско и международно равнище.

Докладчикът приветства предложението за решение на Европейския парламент и на 
Съвета относно участието на Европейския съюз в Европейската програма за научни 
изследвания и иновации в областта на метеорологията, осъществявана съвместно от 
няколко държави членки, като важна част от пакета за инвестиции в иновации в 
рамките на програмата "Хоризонт 2020".

Докладчикът е проучил предложението на Комисията и е установил някои технически 
въпроси, по които е предложил изменения.


