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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. 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 регламент на Съвета относно съвместното предприятие 
„Биотехнологични производства
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0496),

– като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за ЕС, съгласно 
които Съветът се е консултирал с него (C7-0257/2013),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

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

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 
293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20 има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20 има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
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съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност и за 
справяне с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора в 
съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност, да 
привлекат частни инвестиции и да 
помогнат за справяне с обществените 
предизвикателства. Тези партньорства 
следва да се основават на дългосрочен 
ангажимент, включително 
балансиран принос на всички 
партньори, да подлежат на 
отчетност относно постигането на 
своите цели и да бъдат съобразени със 
стратегическите цели на Съюза, 
свързани с научни изследвания, 
развитие и иновации. Управлението и 
функционирането на тези 
партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност за 
участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните им области.
Участието на Съюза в тези партньорства 
може да бъде под формата на финансови 
вноски в съвместни предприятия, 
създадени въз основа на член 187 от 
Договора в съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

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

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

Or. en

Обосновка

Тази добавка подчертава важните принципи, договорени при преговорите по 
„Хоризонт 2020“ относно СТИ и това, което те следва да постигнат. В 
съответствие със съображение 40 от рамковата програма.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие с Решение (ЕС) №
.../2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014—
2020 г.)21 може да се оказва подкрепа на 
съвместни предприятия, създадени по 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
при условията, определени в посоченото 
решение.

(4) В съответствие с Регламент (ЕС) 
№.../2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от ... 2013 г. за създаване на 
„Хоризонт 2020“ и Решение (ЕС) №
.../2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014—
2020 г.)21 може да се оказва подкрепа на 
съвместни предприятия, създадени по 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
при условията, определени в посочения 
регламент и посоченото решение, и по-
специално в член 25 от рамковата 
програма.

__________________ __________________
21 ОВ... [специфичната програма 
„Хоризонт 2020“].

21 ОВ... [специфичната програма 
„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване не само на специфичната програма, а и на рамковата 
програма, което е важно за изрично посочване на съответствието с член 25 от 
рамковата програма и заявените там принципи.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Консорциумът е организация с 
нестопанска цел, която бе създадена, за 
да представлява промишлената група, 
подкрепяща съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства. Неговите членове 
обхващат цялата верига на добавената 

(7) Консорциумът е организация с 
нестопанска цел, която бе създадена, за 
да представлява промишлената група, 
подкрепяща съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства. Неговите членове 
обхващат цялата верига на добавената 
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стойност в областта на 
биотехнологичните производства —
големи предприятия, малки и средни 
предприятия (МСП), регионални 
клъстери, европейски търговски 
асоциации и европейски технологични 
платформи. Целта на консорциума е да 
осигурява и стимулира технологичното 
и икономическото развитие на 
биотехнологичните производства в 
Европа. Всички заинтересовани страни 
по веригата на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства могат да кандидатстват за 
членство. Консорциумът прилага общи
принципи на отвореност и прозрачност 
по отношение на членството, с което 
осигурява широкото участие на 
промишления сектор.

стойност в областта на 
биотехнологичните производства —
големи предприятия, малки и средни 
предприятия (МСП), регионални 
клъстери, европейски търговски 
асоциации и европейски технологични 
платформи. Целта на консорциума е да 
осигурява и стимулира технологичното 
и икономическото развитие на 
биотехнологичните производства в 
Европа. Всички заинтересовани страни 
по веригата на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства могат да кандидатстват за 
членство. Консорциумът прилага
общите принципи, установени в 
рамковата програма, на отвореност и 
прозрачност по отношение на 
членството, с което осигурява най-
широкото възможно участие на 
промишления сектор и МСП.

Or. en

Обосновка

Това допълнение подчертава важните принципи, договорени при преговорите по 
„Хоризонт 2020“ относно СТИ, и това, което те следва да постигнат, по-специално 
по отношение на член 25, но също и по отношение на член 14 относно разширяването 
на участието и член 25, параграф 3 относно МСП.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За постигането на максимално 
въздействие съвместното предприятие
„БП “ следва да установи тясно 
взаимодействие с други програми на 
ЕС, например в областта на 
образованието, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, както 
и с фондовете на политиката на 
сближаване и политиката за развитие на 

(16) В съответствие с общите 
принципи на рамковата програма и за 
постигането на максимално въздействие 
съвместното предприятие „БП “ следва 
да установи тясно взаимодействие с 
други програми на ЕС, например в 
областта на образованието, околната 
среда, конкурентоспособността и МСП, 
както и с фондовете на политиката на 
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селските райони, които могат да окажат 
конкретна помощ за укрепването на 
националния и регионалния капацитет 
за научноизследователска дейност и 
иновации в контекста на стратегиите за 
интелигентна специализация.

сближаване и политиката за развитие на 
селските райони, които могат да окажат 
конкретна помощ за укрепването на 
националния и регионалния капацитет 
за научноизследователска дейност и 
иновации в контекста на стратегиите за 
интелигентна специализация.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 20 и член 21 от рамковата програма.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За постигане на целите си 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да предоставя финансова помощ главно 
под формата на безвъзмездни средства, 
отпускани на участниците след 
провеждането на открити конкурси въз 
основа на покани за представяне на 
предложения.

(20) За постигане на целите си 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да предоставя приноса на ЕС към 
действията чрез открити и 
прозрачни процедури главно под 
формата на безвъзмездни средства, 
отпускани на участниците след 
провеждането на открити конкурси въз 
основа на покани за представяне на 
предложения.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Предвидената дерогация от 
Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за определяне на 



PE522.975v01-00 10/14 PR\1009062BG.doc

BG

правилата за участие и 
разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“ изглежда оправдана
предвид на специфичните оперативни 
потребности.

Or. en

Обосновка

Докладчикът би искал да се посочи още на този етап, че предвидената дерогация 
изглежда приемлива. За оптимално ниво на ефект на лоста върху частните 
инвестиции, „БП“ трябва да ограничи финансирането от Съюза за дейности в 
областта на биотехнологичните производства, различни от новаторски дейности, 
само до следните видове участници: МСП; средни училища и висши учебни заведения; 
юридически лица с нестопанска цел, включително лица, които извършват 
изследователски дейности или технологични разработки като една от своите главни 
цели; СИЦ; международни организации, работещи за общия европейски интерес.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Съвместното предприятие 
„БП“ следва да функционира по 
прозрачен начин, като предоставя 
цялата съответна информация на 
подходящите му органи, както и като 
насърчава по подобен начин неговите 
дейности.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за изпълнението на 
Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. за създаване на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, и по-
специално на част ... от Решение 
№ .../2013/ЕС на Съвета от ... 2013 г. за 
създаване на специфичната програма
„Хоризонт 2020“;

а) да допринесе за изпълнението на 
Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. за създаване на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, като 
разгледа по-специално приоритетите 
в областта на научните изследвания
и иновациите, определени в част ІІ.1 и 
ІІІ.2. от Решение № .../0,2013/ЕС на 
Съвета от ... 2013 г. за създаване на 
специфичната програма „Хоризонт 
2020“;

Or. en

Обосновка

Допълвания, за да се посочи по-изрично, че СТИ трябва да следва целите в областта 
на научните изследвания и иновациите, определени в „Хоризонт 2020“.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „БП“ за покриване на 
административни и оперативни разходи, 
е 1 млрд. евро. Съответната вноска се 
изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за
специфичната програма за 
изпълнение на рамковата програма
„Хоризонт 2020“ съгласно съответните 
разпоредби на член 58, параграф 1, 
буква в), подточка iv) и членове 60 и 61 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
за органите, посочени в член 209 от 
същия регламент.

1. Максималният размер на участието на 
Съюза, включително бюджетните 
кредити от ЕАСТ, в съвместното 
предприятие „БП“ за покриване на 
административни и оперативни разходи, 
е 1 млрд. евро. Съответната вноска се 
изплаща от бюджетните кредити от 
общия бюджет на Съюза, предвидени за 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, и 
по-конкретно от бюджетните 
кредити, разпределени за 
специфичните цели „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ и „Продоволствена 
сигурност, устойчиво земеделие и 
горско стопанство, мореплавателски, 
морски и вътрешноводни изследвания 
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и биоикономика“ съгласно съответните 
разпоредби на член 58, параграф 1, 
буква в), подточка iv) и членове 60 и 61 
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
за органите, посочени в член 209 от 
същия регламент.

Or. en

Обосновка

Добавки, за да бъде по-изрично посочено откъде всъщност идват бюджетните 
кредити, вж. финансовата обосновка.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-късно до 31 януари всяка година 
членовете на съвместното предприятие 
„БП“, различни от Съюза, докладват на 
управителния съвет на съвместното 
предприятие „БП“ стойността на 
посочените в параграф 2 вноски, 
направени през всяка от предходните 
финансови години.

3. Най-късно до 31 януари всяка година 
членовете на съвместното предприятие 
„БП“, различни от Съюза, докладват на 
управителния съвет на съвместното 
предприятие „БП“ стойността на 
посочените в параграф 2 вноски, 
направени през всяка от предходните 
финансови години. Групата на 
представителите на държавите 
също бива информирана своевременно. 

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – точка 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) състоянието на съответните 
национални или регионални програми 
за научни изследвания и иновации и 
установяването на възможни области на 

а) състоянието на съответните 
национални или регионални програми 
за научни изследвания и иновации и 
установяването на възможни области на 
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сътрудничество, включително за 
внедряване на технологии за БП;

сътрудничество, включително за 
внедряване на технологии за БП, за да 
се даде възможност за 
взаимодействия и да се избегнат 
застъпвания;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията за регламент на Съвета относно 
съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ като важна част от пакета 
за инвестиции в иновации по „Хоризонт 2020“. Това съвместно предприятие се гради 
върху опита от последните години, когато ЕС финансира широк набор от проекти, 
допринасящи за напредъка на биотехнологичните производства. С оглед на 
транснационалния и комплексен характер на подобно мащабно предизвикателство пред 
научноизследователската дейност и иновациите е необходимо обединяването на 
допълнителни знания и финансови ресурси извън рамките на отделните сектори и 
държави. Предложената СТИ ще даде възможност да се извърши необходимото 
координиране на програмата и ресурсите.

Относно по-скоро хоризонталните изменения, докладчикът е на мнение, че прилагането 
на „Хоризонт 2020“ чрез ПЧП на основата на член 187 следва да бъде открито, 
прозрачно, ефективно и ефикасно и да дава възможност за участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи дейност в конкретните свои области. Поради това 
докладчикът подчертава значението на зачитането на принципите, договорени  при 
преговорите по „Хоризонт 2020“ относно ПЧП и това, което те следва да постигнат. 
Това е особено важно по отношение на откритостта и прозрачността.

„БП“ като мярка за изпълнение на „Хоризонт 2020“ очевидно трябва да съответства на 
приоритетите на „Хоризонт 2020“ в областта на научните изследвания и иновациите, 
установени в частите „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и 
„Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, 
мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика“. Чрез 
измененията докладчикът посочва изрично тази пряка връзка. 

И накрая, докладчикът би желал да посочи, че това съвместно предприятие ще се 
реализира в съответствие с правилата за участие за „Хоризонт 2020“ с една дерогация: 
за оптимално ниво на ефект на лоста върху частните инвестиции, „БП“ трябва да 
ограничи финансирането от Съюза за дейности в областта на биотехнологичните 
производства, различни от новаторски дейности, само до следните видове участници: 
МСП; средни училища и висши учебни заведения; юридически лица с нестопанска цел, 
включително лица, които извършват изследователски дейности или технологични 
разработки като една от своите главни цели; СИЦ; международни организации, 
работещи за общия европейски интерес. Без да се предопределя официалната 
процедура относно делегираните актове, докладчикът би искал да заяви още на този 
етап, че тази дерогация изглежда приемлива.


