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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 
за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0495),

– като взе предвид членове 187 и 188, параграф 1 от Договора за функционирането на 
ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0259/2013),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(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 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
…/2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014—2020 г.)10 има за цел 

(4) Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета10

(рамковата програма „Хоризонт 2020“)
има за цел да се постигне по-голямо 
въздействие върху научните 
изследвания и иновациите, като се 
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да се постигне по-голямо въздействие 
върху научните изследвания и 
иновациите чрез съчетаване на 
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 за 
конкурентоспособност на Съюза и за 
справяне с предизвикателствата пред 
обществото. 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 с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

използват няколко инструмента, 
включително публично-частни 
партньорства в ключови области, в 
които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели за 
конкурентоспособност на Съюза, за 
привличане на частни инвестиции и 
за справяне с предизвикателствата пред 
обществото. Тези партньорства следва 
да отразяват балансиран принос от 
всички партньори, да се отчитат за 
постигането на целите си и да бъдат 
съобразени със стратегическите цели 
на Съюза по отношение на научните 
изследвания, развойната дейност и 
иновациите. Управлението и 
функционирането на тези 
партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност за 
участие на широк кръг 
заинтересовани страни, 
осъществяващи дейност в 
конкретните области на тези 
партньорства. 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 с 
Решение № 1982/2006/ЕО.

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

10 Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.) и за отмяна на 
Решение № 1982/2006/EO (ОВ L …)

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел привеждане в съответствие с принципите, договорени в 
рамковия регламент за „Хоризонт 2020“.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с Решение (ЕС) 
№ …/2013 на Съвета от ... 2013 г. за 
установяване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 
2020“ (2014—2020 г.)11 следва да се 
окаже допълнителна подкрепа на 
съвместните предприятия, създадени 
съгласно Решение № 1982/2006/ЕО при
условията, посочени в Решение (ЕС) 
№ …/2013.

(5) В съответствие с рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и с
Решение (ЕС) № …/2013 на Съвета11

може да се окаже допълнителна 
подкрепа на съвместните предприятия, 
създадени съгласно условията,
определени в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, по-специално член 
25 от нея, и в пълно съответствие с 
общите принципи, заложени в 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
и по-специално принципите за 
равенство между половете и свободен 
достъп.

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

11 Решение (ЕС) № .../2013 на Съвета 
от ... 2013 г. за създаване на 
специфичната програма за изпълнение 
на „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) (ОВ
L…)

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел привеждане в съответствие с принципите, договорени в 
рамковия регламент за „Хоризонт 2020“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Научните изследвания, свързани с 
бъдещето на медицината, следва да се 
предприемат в области, в които 
съчетаването на целите, свързани с 
общественото развитие, общественото 

(8) Научните изследвания, свързани с 
бъдещето на медицината, следва да се 
предприемат в области, в които 
съчетаването на целите, свързани с 
общественото развитие, общественото 
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здраве и конкурентоспособността на 
биомедицината, изискват обединяване 
на ресурси и насърчаване на 
сътрудничеството между публичния и 
частния сектор с участието на МСП.
Обхватът на инициативата следва да 
бъде разширен, за да включва всички
области на научните изследвания и 
иновациите, свързани с науките за 
живота. Областите, които представляват 
интерес за общественото 
здравеопазване, са определени в доклада 
на Световната здравна организация
„Приоритетни медикаменти за Европа и 
света“, който в момента се актуализира, 
като новото му издание се очаква да 
бъде публикувано през 2013 г.
Следователно инициативата следва да 
се стреми да ангажира по-широк кръг от 
партньори, включително дружества със 
средна пазарна капитализация от 
различни сектори (напр. образна 
диагностика в биомедицината, 
информационни технологии в 
медицината, секторите на 
здравеопазването, свързани с 
диагностиката и/или ветеринарната 
медицина). По-широкото участие ще 
помогне за постигане на напредък в 
разработването на нови подходи и 
технологии за превенция, 
диагностициране и лечение на 
заболявания с висока степен на 
въздействие върху общественото здраве.

здраве и конкурентоспособността на 
биомедицината, изискват обединяване 
на ресурси и насърчаване на 
сътрудничеството между публичния и 
частния сектор с участието на МСП.
Обхватът на инициативата следва да 
бъде разширен, за да включва тези
области на научните изследвания и 
иновациите, свързани с науките за 
живота, в които добавената стойност 
на този инструмент е била доказана.
Областите, които представляват интерес 
за общественото здравеопазване, са 
определени в доклада на Световната 
здравна организация „Приоритетни 
медикаменти за Европа и света“, който в 
момента се актуализира, като новото му 
издание се очаква да бъде публикувано 
през 2013 г., и в съответствие с други 
глобални инициативи, като 
консултативната експертна работна 
група на СЗО по научни изследвания и 
развитие: Финансиране и 
координация (КЕРГ). Следователно 
инициативата следва да се стреми да 
ангажира по-широк кръг от партньори, 
включително малки и средни 
предприятия и дружества със средна 
пазарна капитализация от различни 
сектори (напр. образна диагностика в 
биомедицината, информационни 
технологии в медицината, секторите на 
здравеопазването, свързани с 
диагностиката и/или ветеринарната 
медицина) и равнището на участие 
следва да е един от показателите, 
спрямо които трябва да се прави 
последваща оценка на успеха на 
съвместното предприятие „ИИЛ“.
По-широкото участие, включително 
пълноценното участие на 
научноизследователски организации, 
гражданското общество и 
независими организации на 
пациентите, ще помогне за постигане 
на напредък в разработването на нови 
подходи и технологии за превенция, 
диагностициране и лечение на 
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заболявания с висока степен на 
въздействие върху общественото здраве.

Or. en

Обосновка

В междинната оценка се предлага засилване на участието в ИИЛ на 
заинтересованите страни. Освен това, след представянето на доклада на 
консултативната експертна работна група на СЗО по научни изследвания и развитие, 
на Световната здравна асамблея (СЗА) от май 2013 г., държавите – членки на СЗО, 
приеха резолюция, която включва процес за бързо идентифициране на 
демонстрационни проекти за НИРД.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) При продължаването на тази 
инициатива също така следва да се 
вземе предвид опитът, придобит от 
дейностите на СП „ИИЛ“,
включително резултатите от 
неговата междинна оценка и 
препоръките на заинтересованите 
страни14, и при изпълнението ѝ да се 
използват по-подходящи за целта 
структура и правила с цел да се повиши 
ефективността и да се осигури 
опростяване на оперативно равнище. За 
тази цел съвместното предприятие
„Инициатива за иновативни лекарства 
2“ (наричано по-долу СП „ИИЛ 2“) 
следва да приеме финансови правила 
съобразно нуждите си в съответствие с 
член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза15.

(9) При продължаването на тази 
инициатива следва да се вземат 
предвид резултатите от нейната 
междинна оценка и препоръките на 
заинтересованите страни, по-
специално по отношение на 
опасенията, повдигнати от 
политиката в областта на 
интелектуалната собственост при 
инициативата за иновативни 
лекарства, както и да се гарантират 
по-ясни правила на управление. При 
продължаването на тази инициатива 
също така следва да се вземе предвид 
опитът, придобит от дейностите на
съвместното предприятие „ИИЛ“, и 
при изпълнението ѝ да се използват по-
подходящи за целта структура и правила 
с цел да се повиши ефективността и да 
се осигури опростяване на оперативно 
равнище. За тази цел съвместното 
предприятие „Инициатива за 
иновативни лекарства 2“ (наричано по-
долу СП „ИИЛ 2“) следва да приеме 
финансови правила съобразно нуждите 
си в съответствие с член 209 от 
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Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета15. 

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1 15 Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

„ИИЛ 2“ следва да бъде резултат от процес на обучение и да разгледа 
недостатъците, установени при оценките и ежедневната дейност.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Участието в непреки действия, 
финансирани от съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“, следва да е в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ .../2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от ... 2013 г. за определяне 
на правилата за участие и 
разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“ — рамковата 
програма за научни изследвания и
иновации (2014—2020 г.)“16.

(14) Участието в непреки действия, 
финансирани от съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“, следва да е в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ .../2013 на Европейския парламент и 
на Съвета16. Съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ ще гарантира, 
че участниците защитават, 
използват и разпространяват тези 
резултати по начин, който осигурява 
широко разпространение и използване 
на данни от научни изследвания и на 
достъп до крайния продукт на 
достъпна цена.

__________________ __________________
16 ОВ... [рамковата програма 16 Регламент (ЕС) № …/2013 на 
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„Хоризонт 2020“]. Европейския парламент и на Съвета 
от … 2013 г. за определяне на 
правилата за участие и 
разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“ – рамкова програма за 
научни изследвания и иновации (2014–
2020 г.)“ и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1906/2006 (ОВ L …).

Or. en

Обосновка

Обменът на данни, произтичащи от проекти по „ИИЛ 2“, е от съществено значение 
за укрепването на съвместните и кумулативни процеси за повишаване на научните 
познания.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Без да се засяга междинната 
оценка, посочена в член 11, параграф 1 
от настоящия регламент, и в 
съответствие с член 32 от 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
съвместните технологични 
инициативи, като конкретен 
инструмент за финансиране, следва 
да подлежат на задълбочена 
междинна оценка, която следва 
специално да включва анализ на 
тяхната откритост, прозрачност, 
ефективност и ефикасност.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел привеждане в съответствие с член 32 от рамковия 
регламент за „Хоризонт 2020“.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз учредяването на органи, служби 
или агенции, създадени от Съюза, 
може да изключва проверката на 
отчетите за всички приходи и 
разходи на тези органи, служби или 
агенции от Сметната палата. В 
съответствие с член 60, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 счетоводните отчети на 
органите по член 209 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 следва да се 
проверят от независим одитен орган, 
който, наред с другото, дава 
становище за надеждността на 
отчетите и за законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях 
операции. С цел да се избегне 
дублиране на проверката на 
отчетите на съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ следва те да не 
бъдат предмет на проверка от 
Сметната палата.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че отчетите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ следва да 
подлежат на проверка от страна на Сметната палата, за да се осигури пряк надзор 
от бюджетния орган върху дейностите на СТИ.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Съвместното предприятие 
„ИИЛ 2“ следва да действа по 
прозрачен начин, като предоставя 
цялата съответна налична 
информация на съответните органи, 
както и като насърчава дейностите 
си по съответния начин.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) С оглед гарантиране на 
ориентиран към 
предизвикателствата подход е 
необходимо координирано 
стратегическо планиране на 
научноизследователските и 
иновационните дейности в рамките 
на конкретната цел „Здравеопазване, 
демографски промени и 
благосъстояние“ на приоритета 
„Обществени предизвикателства“ на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“. 
Като допринася за определянето на 
приоритети в областта на научните 
изследвания и иновациите, Научната 
група за здравеопазване следва да 
осъществява принос за избягване на 
разпокъсването и да гарантира, че 
различните инструменти за 
финансиране съгласно това 
обществено предизвикателство, 
включително „ИИЛ 2“, допринасят 
по координиран начин за 
подобряването на здравето и 
благосъстоянието на всички през 
целия живот.
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Or. en

Обосновка

Изменението има за цел привеждане в съответствие с член 12 от рамковия 
регламент за „Хоризонт 2020“.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допринесе за постигането на
целите на Съвместната технологична 
инициатива за иновативни лекарства, и 
по-специално за:

б) да подкрепя целите на Съвместната 
технологична инициатива за иновативни 
лекарства, както е установено от 
приоритетите за научни изследвания
и иновации, определени в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, и по-
специално за:

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – буква б – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) увеличаване на успеваемостта по 
време на клинични изпитвания на 
приоритетните медикаменти, 
определени от Световната здравна 
организация;

i) увеличаване на успеваемостта по 
време на иновативни клинични 
изпитвания на приоритетните 
медикаменти, определени от Световната 
здравна организация, за да се отговори 
на терапевтичните нужди и на 
нуждите на общественото здраве;

Or. en

Както понастоящем е практиката с болестта на Алцхаймер, „ИИЛ“ не следва да 
финансира всички клинични изпитвания, а само тези, които се отличават с 

иновативен характер.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 - буква б - точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване на нови лечения за 
заболяванията, за които има големи 
незадоволени нужди (например 
болестта на Алцхаймер) и ограничени 
пазарни стимули (например 
антимикробната резистентност);

iii) разработване на нови ваксини, 
диагностика, лекарства и лечения за 
заболяванията, за които има големи 
незадоволени нужди (например 
болестта на Алцхаймер) и ограничени 
пазарни стимули (например
дължащите се на бедността и 
пренебрегваните заболявания и
антимикробната резистентност като 
цяло);

Or. en

Обосновка

Леченията са само част от по-широка необходимост от здравни иновации, която 
включва ваксини, диагностика и лекарства.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – буква б - точка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) подобряване на настоящия процес на 
разработване на лекарствата чрез 
предоставяне на подкрепа за 
разработването на инструменти, 
стандарти и подходи за оценка на 
ефикасността, безопасността и 
качеството на контролираните от закона 
продукти в областта на 
здравеопазването.

vi) подобряване на настоящия процес на 
разработване на лекарствата чрез 
предоставяне на подкрепа за 
разработването на инструменти, 
стандарти и подходи за оценка на 
ефикасността, ефективността,
безопасността, терапевтичната полза
и качеството на контролираните от 
закона продукти в областта на 
здравеопазването.

Or. en
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Обосновка

Литература сочи, че е налице липса на нови лекарства, които притежават добавена 
терапевтична стойност.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – буква б - точка vi а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) улесняване на преминаването към 
отворена система на иновации, като 
се укрепват съвместни и 
кумулативни процеси за повишаване 
на научните познания посредством 
широкия обмен на данни, 
произтичащи от проекти по „ИИЛ 
2“.

Or. en

Обосновка

Обменът на данни, произтичащи от проекти по „ИИЛ 2“, следователно е от 
съществено значение за укрепването на съвместните и кумулативни процеси за 
повишаване на научните познания. Обменът на данни може също така да увеличи 
прозрачността и отчетността на научните изследвания и да повиши тяхната 
надеждност, като даде възможност на други изследователи да повтарят или 
разширяват анализите.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да насърчава участието на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в своите дейности в 
съответствие с целите на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

Or. en



PR\1009315BG.doc 17/43 PE523.015v01-00

BG

Обосновка

Изменението има за цел привеждане в съответствие с член 18 от рамковия 
регламент за „Хоризонт 2020“.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният размер на участието на 
Съюза в съвместното предприятие
„ИИЛ 2“, в това число бюджетните 
кредити от ЕАСТ, за покриване на 
административните разходи и 
оперативните разходи, е 1725 млн. евро, 
което включва:

Максималният размер на участието на 
Съюза в съвместното предприятие
„ИИЛ 2“, в това число бюджетните 
кредити от ЕАСТ, за покриване на 
административните разходи и 
оперативните разходи, е 1 509 млн. евро, 
което включва:

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се намали бюджетът на съвместното предприятие „ИИЛ 
2“ с 12,5 % вследствие на общото намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките 
на МФР, за да не се застрашава крехкият баланс на финансирането за съвместни 
изследвания в областта на здравеопазването, от една страна, и финансирането за 
СТИ, от друга.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) до 1500 млн. евро в съответствие с
участието на ЕФФИА или нейните 
съставни субекти, или свързаните с тях 
субекти;

a) до 1 312 млн. евро да бъдат добавени 
към участието на ЕФФИА или нейните 
съставни субекти, или свързаните с тях 
субекти;

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се намали бюджетът на съвместното предприятие „ИИЛ 
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2“ с 12,5 % вследствие на общото намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките 
на МФР, за да не се застрашава крехкият баланс на финансирането за съвместни 
изследвания в областта на здравеопазването, от една страна, и финансирането за 
СТИ, от друга.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 225 млн. евро в съответствие с
допълнителните вноски на други 
асоциирани партньори или от техните 
съставни или свързани с тях субекти.

б) до 197 млн. евро да бъдат добавени 
към допълнителните вноски на други 
асоциирани партньори или от техните 
съставни или свързани с тях субекти.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се намали бюджетът на съвместното предприятие „ИИЛ 
2“ с 12,5 % вследствие на общото намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките 
на МФР, за да не се застрашава крехкият баланс на финансирането за съвместни 
изследвания в областта на здравеопазването, от една страна, и финансирането за 
СТИ, от друга.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) специфичните показатели за 
изпълнението, отнасящи се до 
функционирането на съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“;

в) специфичните показатели за 
изпълнението, отнасящи се до 
функционирането на съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“, посочени в 
приложението;

Or. en
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка Доклади и оценка

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“.
Най-късно до 30 юни 2018 г. Комисията 
съобщава заключенията от оценката и 
своите забележки на Европейския 
парламент и на Съвета.

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
провежда междинна оценка на 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“, в 
която се вземат под внимание 
съветите на Научната група за 
здравеопазване в съответствие с член 
12, параграф 2 от рамковата програма 
„Хоризонт 2020“. Тази оценка, наред с 
другото, включва подробна оценка, 
която сравнява междинните 
постижения на „ИИЛ 2“ със 
специфичните показатели, посочени в 
точка 18а от Устава, съдържащ се в 
приложението към настоящия 
регламент.
Междинната оценка на съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ е част от 
междинната оценка на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и се 
изготвя заедно с нея. Най-късно до 30 
юни 2018 г. Комисията съобщава 
заключенията от оценката и своите 
забележки на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en
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Обосновка

Научната група за здравеопазване ще отговаря за осигуряването на съгласуваност на 
всички приоритети в рамките на предизвикателството „Здравеопазване“ и поради 
това следва да бъде консултирана в процеса на изготвяне на оценката. Настоящото 
изменение освен това отразява промените, направени в член 26 от Регламента за 
„Хоризонт 2020“, където, с цел да се насърчи вътрешната съгласуваност, СТИ са 
ясно посочени като част от междинната оценка на „Хоризонт 2020“ и като 
подчинени на нея.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
годишен доклад за постигнатия от 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“
напредък. В този доклад се съдържат 
подробности относно изпълнението, 
включително брой на представените 
предложения, брой на избраните за 
финансиране предложения, вид на 
участниците, включително МСП, 
както и статистика по държави.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„ИИЛ 2“ е част от освобождаването 
от отговорност, което Европейският 
парламент предоставя на Комисията 
по препоръка на Съвета и в 

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„ИИЛ 2“ е в съответствие с процедурата
по освобождаване от отговорност на 
органите на Общността, които 
попадат в приложното поле на член 



PR\1009315BG.doc 21/43 PE523.015v01-00

BG

съответствие с процедурата, предвидена 
в член 319 от Договора.

209 на Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012.

Or. en

Обосновка

Член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 не споменава процедура по 
освобождаване от отговорност; поради това докладчикът счита, че 
освобождаването от отговорност за СТИ следва да се отнесе към процедурата по 
освобождаване от отговорност на органите на Общността, които попадат в 
приложното поле на член 209 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се осигури съгласуваност, 
Комисията може да реши да извърши 
одитите, посочени в параграф 1, на 
участниците, които са получили 
финансиране от съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“.

2. За да се осигури съгласуваност, 
Комисията може да реши да извърши 
одитите, посочени в параграф 1, на 
участниците, които са получили 
финансиране от съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ или са 
допринесли за дейностите, 
финансирани от него.

Or. en

Обосновка

Всички партньори, участващи в научноизследователски и иновационни дейности по 
„ИИЛ 2“, следва да подлежат на одит.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Комисията и Сметната палата да 
извършват такива одити на
получателите на финансиране от 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“ 

б) Комисията и Сметната палата да 
извършват такива одити на участници в 
научноизследователски и 
иновационни дейности, финансирани
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съгласно съответните им правомощия. от съвместното предприятие „ИИЛ 2“ 
съгласно съответните им правомощия.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет на 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“ 
може да приема практически мерки 
за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001.

заличава се

Or. en

Обосновка

Регламент (EО) № 1049/2001 вече определя условията, при които институциите на 
ЕС да предоставят достъп до документи.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По отношение на действията, 
финансирани от съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“, се прилага 
Регламент (ЕС) № ... [правилата за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“]. В 
съответствие с посочения регламент 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“ се 
смята за финансиращ орган и оказва 
финансова подкрепа за непреки 
действия, както е посочено в клауза 1 от 
устава, съдържащ се в приложението.

По отношение на действията, 
финансирани от съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“, се прилага 
Регламент (ЕС) № ... [правилата за 
участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“]. В 
съответствие с посочения регламент 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“ се 
смята за финансиращ орган и оказва 
финансова подкрепа за непреки 
действия, както е посочено в клауза 1 от 
устава, съдържащ се в приложението.

Дерогациите, предвидени в член 1, 
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параграф 3 от Регламент (EС) № … 
[Правила за участие и 
разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“] се прилагат 
последователно, така че да се 
гарантира правна и процедурна 
сигурност за участниците, да се 
позволи най-широко възможно 
участие на МСП и дружества със 
средна пазарна капитализация и да се 
гарантира равнопоставено и 
справедливо третиране на 
участниците във връзка със 
собствеността върху постигнатите 
в рамките на проекти по „ИИЛ 2“ 
резултати и достъпа до тях.

Or. en

Обосновка

Докладчикът силно подкрепя идеята за единен набор правила – Правилата за участие 
– за всички дейности, финансирани по „Хоризонт 2020“, включително СТИ. Ако има 
необходимост от дерогация от общото правило, обхватът ѝ следва да е възможно 
най-ограничен и следва да се гарантира, че тя не създава пречки пред участието на 
никой субект, способен да допринесе за целите на „ИИЛ 2“.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички неусвоени бюджетни кредити
съгласно Регламент (ЕО) № 73/2008 се 
прехвърлят към съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“.

5. Само необходимите бюджетни 
кредити, нужни за покриване на 
административните разходи 
вследствие на поканите за 
представяне на предложения по 
съвместното предприятие „ИИЛ“ 
(„ИИЛ 1“), се прехвърлят от 
неизползваните бюджетни кредити 
по Регламент (EC) № 73/2008.

Or. en
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Обосновка

Всички неизползвани бюджетни средства по „ИИЛ 1“ освен необходимите 
административни разходи за приключване на „ИИЛ 1“ следва да се използват за 
финнасиране на проекти по РП7, например за подкрепа на проекти в списъка с резерви.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да мобилизира необходимите ресурси 
от обществения и частния сектор за 
постигане на целите на съвместно 
предприятие „ИИЛ 2“;

a) да създаде ефект на лоста за 
частни инвестиции и да мобилизира 
необходимите ресурси от обществения и 
частния сектор за постигане на целите 
на съвместно предприятие „ИИЛ 2“;

Or. en

Обосновка

Чрез възможността финансиране по „Хоризонт 2020“ да се комбинира с други 
публични източници на финансиране се очаква СТИ да имат значителен ефект на 
лоста върху частните инвестиции и свързаните с това икономически дейности.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да преразглежда редовно и да нанася 
необходимите корекции в 
стратегическата програма за научни 
изследвания на съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ в контекста на 
научните постижения, осъществени по 
време на нейното изпълнение;

б) да преразглежда редовно и да нанася 
необходимите корекции в 
стратегическата програма за научни 
изследвания на съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ в контекста на 
научните постижения, осъществени по 
време на нейното изпълнение, като се 
консултира с Научната група за 
здравеопазване по „Хоризонт 2020“ 
съгласно член 12, параграф 2 от
програмата „Хоризонт 2020“;
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Or. en

Обосновка

Тъй като Научната група за здравеопазване ще отговаря за осигуряване на 
съгласуваността на всички приоритети в рамките на предизвикателството 
„Здравеопазване“, докладчикът счита, че стратегическата програма за научни 
изследвания на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ ще има полза от приноса на 
групата.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да установи и развива тясно и 
дългосрочно сътрудничество между 
Съюза, другите членове, асоциираните 
партньори и другите заинтересовани 
страни, като например други 
промишлени сектори, регулаторни 
органи, организации на пациентите, 
академичните среди и клинични 
центрове, както и сътрудничеството 
между промишлеността и академичните 
среди;

в) да установи и развива тясно и 
дългосрочно сътрудничество между 
Съюза, другите членове, асоциираните
партньори и другите заинтересовани 
страни, като например други 
промишлени сектори, регулаторни 
органи, независими организации на 
пациентите,  академичните среди, 
научноизследователски организации и 
клинични центрове, както и 
сътрудничеството между 
промишлеността и академичните среди, 
като гарантира възможно най-
широко участие както в географско 
отношение, така и като размер на 
участниците;

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че широкото участие на заинтересовани страни ще укрепи 
резултатите и легитимността на съвместното предприятие „ИИЛ 2“.

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да оказва реална подкрепа на
научните изследвания и иновациите в 
областта на науките за живота, главно 
чрез безвъзмездни средства;

д) да оказва реална подкрепа на
предконкурентните научни
изследвания и иновациите в областта на 
науките за живота, главно чрез 
безвъзмездни средства;

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение 1 - част 1 - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да съставя и изпълнява годишния си 
работен план, главно чрез покани за 
представяне на предложения;

е) да съставя и изпълнява годишния си 
работен план, главно чрез открити и 
конкурентни покани за представяне на 
предложения;

Or. en

Обосновка

Всички покани за представяне на предложения, организирани от СП „ИИЛ 2“, трябва 
да бъдат открити и конкурентни. Предложенията за финансиране трябва да се 
подбират на основата на първостепенния критерий за високо равнище на научните 
постижения.

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да организира покани за представяне 
на предложения и всяка друга 
необходима процедура за финансиране, 
да оценява предложенията, да отпуска 
финансиране за проектите в 
съответствие с приложимите правила и 

ж) да организира открити и 
конкурентни покани за представяне на 
предложения и всяка друга необходима 
процедура за финансиране, да оценява 
предложенията, да отпуска финансиране 
за проектите в съответствие с 
приложимите правила и в рамките на 
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в рамките на наличните средства; наличните средства;

Or. en

Обосновка

Всички покани за представяне на предложения, организирани от СП „ИИЛ 2“, трябва 
да бъдат открити и конкурентни. Предложенията за финансиране трябва да се 
подбират на основата на най-важния критерий за високо равнище на научните 
постижения.

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да публикува информация за 
проектите, включително имената на 
участниците и размера на 
финансовото участие на 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“ 
за всеки участник;

Or. en

Обосновка

Изисква се максимална прозрачност при публични инвестиции, също и по отношение 
на СП. За да се оцени и обоснове добавената стойност на „ИИЛ 2“, е необходимо да 
има прозрачност за всички финансирани проекти.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да извършва дейности по 
информиране, популяризиране, 
внедряване и разпространение на 
резултатите, като се прилагат mutatis 
mutandis разпоредбите на член 22 от
Регламент (ЕС) № .../2013 [рамковата 

з) извършва дейности по информиране, 
популяризиране, внедряване и 
разпространение на резултатите, като се 
прилагат разпоредбите на член 28 от
рамковата програма „Хоризонт 2020“;
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програма „Хоризонт 2020“];

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) поне веднъж годишно да организира 
срещи с групи по интереси за 
осигуряване на откритост и
прозрачност на 
научноизследователските дейности на 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“ в 
сътрудничество със заинтересованите 
страни;

и) поне веднъж годишно да организира 
срещи с групи по интереси за 
осигуряване на откритост, прозрачност
и отчетност на 
научноизследователските дейности на 
съвместното предприятие „ИИЛ 2“ в 
сътрудничество със заинтересованите 
страни чрез Форума на 
заинтересованите страни;

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при приемане на настоящия устав 
чрез писмо за одобрение —
Европейската федерация на 
фармацевтичните индустрии и 
асоциации (наричана по-долу 
„ЕФФИА“).

б) при приемане на настоящия устав 
чрез писмо за одобрение —
Европейската федерация на 
фармацевтичните индустрии и 
асоциации (наричана по-долу 
„ЕФФИА“), сдружение с нестопанска 
цел, регистрирано съгласно 
швейцарското законодателство 
(регистрационен номер 4749), със 
седалище в Брюксел, Белгия.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията разполага с 50 % от 
правата на глас. Гласът на Комисията е 
неделим. Всеки член може да 
разпредели правата си на глас сред 
своите представители в управителния 
съвет. Членовете полагат всички 
възможни усилия, за да постигнат 
консенсус. При липса на консенсус 
управителният съвет взeма своите 
решения с мнозинство от най-малко 
75 % от всички гласове, включително 
гласовете на тези, които не присъстват.

Комисията разполага с 50 % от общите 
права на глас. Гласът на Комисията е 
неделим. Всеки член може да 
разпредели правата си на глас сред 
своите представители в управителния 
съвет. Членовете полагат всички 
възможни усилия, за да постигнат 
консенсус. При липса на консенсус 
управителният съвет взeма своите 
решения с мнозинство от най-малко 
75 % от всички гласове, включително 
гласовете на тези, които не присъстват.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 2 - алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Председателят на групата на 
представителите на държавите 
присъства на заседанията на 
управителния съвет като наблюдател.

Председателят на групата на 
представителите на държавите 
присъства на заседанията на 
управителния съвет като наблюдател и 
участва в разискванията, но няма 
право на глас.

Председателят на Научния комитет 
има право да присъства на 
заседанията на управителния съвет и 
да участва в разискванията, но няма 
право на глас.

Or. en
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Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 6 – параграф 2 - алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Управителният съвет приема свой 
процедурен правилник.

Управителният съвет приема и прави 
обществено достъпен свой процедурен 
правилник.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) приема годишния работен план и 
съответната прогноза за разходите по 
предложение на изпълнителния 
директор в тясно сътрудничество с 
консултативните групи, посочени в 
клауза 7, параграф 2, буква р), след 
консултация с научния комитет и 
групата на представителите на 
държавите;

з) приема годишния работен план и 
съответната прогноза за разходите по 
предложение на изпълнителния 
директор в тясно сътрудничество с 
консултативните групи, посочени в 
клауза 7, параграф 2, буква р), след 
консултация с научния комитет и 
групата на представителите на 
държавите и Научната група за 
здравеопазване по „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) одобрява списъка на предложенията, 
избрани за финансиране;

м) одобрява списъка на предложенията, 
избрани за финансиране на основата на 
класиране, изготвено от група 
независими експерти съгласно член 40 
от Регламент (EС) № …/2013 
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[Правила за участие и 
разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“];

Or. en

Обосновка

Търси се съответствие с член 37 от Правилата за участие в „Хоризонт 2020“.

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 7 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) създава, когато е целесъобразно, 
консултативни групи в допълнение към 
органите на съвместното предприятие 
„ИИЛ 2“;

р) създава, когато е целесъобразно, 
консултативни групи чрез открити 
покани за представяне на 
кандидатури в допълнение към 
органите на съвместното предприятие 
„ИИЛ 2“;

Or. en

Обосновка

Създаването на допълнителни консултативни групи и назначаването на членовете им 
трябва да се извършва при максимална прозрачност и според обективни критерии;

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 9 – параграф 4 - буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) своевременно изпълнява и 
проследява препоръки, дадени в 
резултат от крайната оценка на 
съвместното предприятие „ИИЛ“, 
междинната оценка на съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ и всяка друга 
съответна оценка на дейността на 
„ИИЛ 2“;
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Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научният комитет е съставен от не 
повече от 7 членове, назначен за период 
от една година, който подлежи на 
подновяване. Той избира свой 
председател измежду членовете си за 
срок от една година.

1. Научният комитет е съставен от не 
повече от 15 членове, назначен за 
период от две години, който подлежи на 
подновяване. Той избира свой 
председател измежду членовете си за 
срок от една година. Съставът му се 
стреми към равенство между 
половете съгласно член 16 от 
Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Временно могат да бъдат назначавани 
допълнителни експерти, ако това е 
необходимо за специфични задачи.

Временно могат да бъдат назначавани 
допълнителни експерти, ако това е 
необходимо за специфични задачи, 
като за техния подбор се следва 
същата процедура, както за 
постоянните членове на Научния 
комитет.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет установява 
специфичните критерии и процедурата 
за подбор на състава на научния 
комитет и назначава неговите членове.
Управителният съвет взема предвид
потенциалните кандидати, предложени 
от групата на представителите на 
държавите в „ИИЛ 2“.

3. Управителният съвет установява 
специфичните критерии и процедурата 
за подбор на състава на научния 
комитет и назначава неговите членове.
Управителният съвет назначава своите 
членове измежду потенциалните 
кандидати, предложени от групата на 
представителите на държавите в „ИИЛ 
2“.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища относно 
научните приоритети, които да бъдат 
отразени в годишните работни планове;

a) предоставя становища относно 
научните приоритети, които да бъдат 
отразени в годишните работни планове, 
включително проекти на текстове на 
покани за представяне на 
предложения;

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 4 - буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) предоставя становища относно 
научните приоритети, които да 
бъдат включени в стратегическата 
програма за научни изследвания в 
координация с Научната група за 
здравеопазване по „Хоризонт 2020“;



PE523.015v01-00 34/43 PR\1009315BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че следва да се осигури засилено научно ръководство, особено 
предвид това, че ролята на Научния комитет изглежда е намалена след 
преразглеждането на СНП на „ИИЛ“ през 2010—2011 г.

Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Научният комитет заседава най-малко
веднъж годишно. Заседанията се 
свикват от нейния председател.

5. Научният комитет заседава най-малко
два пъти годишно. Заседанията се 
свикват от неговия председател.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Научният комитет може да 
отправя по собствена инициатива 
препоръки до съвместното 
предприятие „ИИЛ 2“ относно 
технически, управленски и научни 
въпроси.
Съвместното предприятие „ИИЛ 2“ 
информира Научния комитет за 
последващите си действия по такива 
препоръки, като посочва причини, 
когато не приема тези препоръки. 

Or. en
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Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Научният комитет приема свой 
процедурен правилник. 11.

7. Научният комитет приема и прави 
обществено достъпен свой процедурен 
правилник.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата на представителите на 
държавите заседава най-малко веднъж
годишно. Заседанията се свикват от 
нейния председател. На заседанията 
присъстват изпълнителният директор и 
председателят на управителния съвет 
или техни представители.

2. Групата на представителите на 
държавите заседава най-малко два пъти
годишно. Заседанията се свикват от 
нейния председател. На заседанията 
присъстват изпълнителният директор и 
председателят на управителния съвет 
или техни представители.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) напредъка в изпълнението на 
програмата на съвместното предприятие
„ИИЛ 2“ и постигането на нейните 
цели;

a) напредъка в изпълнението на 
програмата на съвместното предприятие
„ИИЛ 2“ и постигането на нейните цели, 
включително процеса на оценка на 
поканите за представяне на 
предложения и предложенията и 
резултатите от тях, в същата 
степен на задълбоченост и 
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подробности като при тази, 
предназначена за Програмния 
комитет;

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) връзките с рамковата програма
„Хоризонт 2020“;

в) съответствието с рамковата 
програма „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) годишните работни планове; г) годишните работни планове, 
включително проектите на текстове 
на покани за представяне на 
предложения;

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 3 - буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доколко е препоръчително да се 
включи даден изследователски 
приоритет, обхванат от 
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съвместното предприятие „ИИЛ 2“, в 
редовните покани за представяне на 
предложения по Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, за да се създадат 
нови взаимодействия с 
изследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение;  

Or. en

Обосновка

Търси се съответствие с член 19 от рамковия регламент за „Хоризонт 2020“.

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата на представителите на 
държавите приема свой процедурен 
правилник.

6. Групата на представителите на 
държавите приема и прави обществено 
достъпен свой процедурен правилник.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 18 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18а – Показатели
Показателите за изпълнението, служещи за оценяване на напредъка спрямо 
определените в член 2 цели са:
Научен и технологичен напредък

Показател Цел
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Наблюдение на 
постигането на 
целите на СП

Наблюдение на 
постигането на 
конкретните цели

Виж раздел 3.2 от 
доклада за оценка на 
въздействието

Брой на създадените 
мрежи за иновации с 
открит достъп

3 мрежи за иновации с 
открит достъп между 
различните промишлени 
сектори и 2 мрежи за 
клинични изпитвания

Брой на 
стратегическите 
програми извън СП

Създаване на 
стратегическа програма 
в 3 
научноизследователски 
области, определени от 
конкретните цели в 
раздел 3.2;

Брой на създадените 
партньорства

Партньорства в 16 
научноизследователски 
области, определени от 
конкретните цели в 
раздел 3.2

Наблюдение на 
изпълнението на 
стратегическата 
програма за научни 
изследвания

Брой на анализираните 
точки с данни за 
постигане на обективна 
молекулярна 
класификация на 
заболяванията

5 милиона точки с данни

Брой класифицирани 
заболявания

4 области, свързани със 
съответните 
заболявания

Брой анализирани 
изпитвания за 
достигане до изводи от 
отрицателните 
резултати

125 изпитвания

Равнище на вземане под 
внимание на целите на 
политиката в областта 
на здравеопазването, 
демографските промени 
и благосъстоянието

Стратегическата 
програма за научни 
изследвания трябва да 
разглежда точки 1.1.2, 
1.2.2, както и някои 
елементи от точки 1.2.3 
и 1.3.1 от частичния 
общ подход на 
Рамковата програма 
„Хоризонт 2020“
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Наблюдение на действията на съвместното предприятие
Подбор на проекти 
и разпределение на 
средствата

Срок за отпускане на 
безвъзмездни средства

270 дни

Срок за плащане 30 дни
Ниво на придържане 
към графика

Предвиден бюджет и 
отправяне на 
съответните покани за 
представяне на 
предложения

Ниво на участие на 
МСП и ползи за тях

Още от самото начало 
20 % от финансирането 
от „ИИЛ 2“ се отпуска 
на МСП, а ползите за 
МСП, наблюдавани от 
втората година, са 
следните: поне 70 % от 
респондентите 
заявяват, че МСП се 
възползват от 
експертния опит на 
партньорите от 
промишлените и/или 
академичните среди; 
80 % от МСП твърдят, 
че тези цели не биха 
могли да бъдат 
постигнати без 
подкрепата на „ИИЛ 2“.

Ефективност на 
програмата за 
научни изследвания

Брой на публикациите Средно 20 публикации на 
10 млн. евро финансиране

Фактор на 
въздействието на 
периодичните издания, 
където се публикуват 
статиите

Средностатистическия
т фактор на 
въздействието е с 10 % 
над средното за ЕС 
равнище

Въздействие на 
публикациите

Цитати — 20 % над 
средното за публикации 
на ЕС

Брой на патентите Средно две заявления за 
патенти на 10 млн. евро 
финансиране
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Интензивност на НИРД Процент на вариране в 
спрямо предходни години 
на дела на годишните 
разходи за НИРД в 
сравнение с общите 
разходи на дружествата 
от ЕФФИА 

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че разпоредбите, свързани с лостовия ефект по отношение на 
частните инвестиции, следва да се засилят допълнително, за да станат по-видими.  
Съответно се въвежда нов показател за интензивност на НИРД за дружества от 
ЕФФИА, която е също член на СП „ИИЛ“.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Инициативата за иновативни лекарства 2 („ИИЛ 2“) ще бъде приемникът на „ИИЛ 1“, 
съвместна технологична инициатива, създадена по силата на Седмата рамкова 
програма, но с различен обхват: акцентът ще бъде изместен от предконкурентните 
биомедицински изследвания към общественото здравеопазване. По този начин „ИИЛ 
2“ ще разшири своя дневен ред, за да обхване целия цикъл на иновациите, като включи 
други отрасли, свързани с науките за живота, и обхване не само научните изследвания, 
но и пазарната реализация на иновативни лекарства.

Както отбелязва вторият междинен доклад относно „ИИЛ 1“, преминат е процес на 
обучение, естествен при всяка нова схема, който е намерил своето продължение в 
настоящото предложение. Все още обаче съществуват някои въпроси, по които 
докладчикът счита, че има възможност за подобрение, а именно:

По-добро съгласуване с „Хоризонт 2020“;

По-прозрачна и отговорна управленска структура, основана на участието;

По-силно управление в научната сфера.

Привеждане в съответствие с „Хоризонт 2020“ 

При преговорите по пакета „Хоризонт 2020“ Европейският парламент следва 
препоръките на експертната група относно междинната оценка на Седмата рамкова 
програма и последващия одитен доклад на ЕП, в които се призовава за единен набор от 
правила за цялата програма, като същевременно се гарантира, че във всички 
инструменти се запазва тематична съгласуваност с ясна европейска добавена стойност. 
Тъй като СТИ породиха конкретни опасения, Европейският парламент положи много 
усилия, за да гарантира, че този инструмент ще се придържа по подобаващ начин към 
гореспоменатите принципи.

Поради това член 19 от Регламента за рамковата програма засилва критериите както за 
идентифицирането, така и за управлението на този инструмент, като се поставя 
специално ударение върху i) доказаната добавена стойност на инструмента, ii) 
определянето на ясни и измерими обществени цели и цели, свързани с 
конкурентоспособността, iii) балансирано участие на частния сектор по отношение на 
бюджета на ЕС, iv) спазване на правилата за участие v) взаимно допълване с други 
части на „Хоризонт 2020“, vi) участието на всички заинтересовани партньори от цялата 
верига за създаване на стойността, и vii) демонстриране на една открита и прозрачна 
управленска система, основана на участието. 

Освен това член 26 от Регламента за рамковата програма изисква задълбочена оценка 
на СТИ като част от междинната оценка на „Хоризонт 2020“, включително, наред с 
другото, анализ на тяхната откритост, прозрачност и ефективност.

Други разпоредби от Регламента за рамковата програма „Хоризонт 2020“, внесени към 
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настоящия регламент, са:

 Засилено участие на МСП (вж. член 18 от рамковата програма „Хоризонт 
2020“), като се има предвид, че въпросникът на участниците в проекта за 
ИИЛ сочи, че интересът на промишлеността и академичните среди да 
споделят техните знания с МСП е много слаб;

 Координация с Научната група за здравеопазване по „Хоризонт 2020“ 
(вж. член 12 от рамковата програма „Хоризонт 2020“);

 Изрично съответствие с общите принципи на „Хоризонт 2020“ като 
свободен достъп и равнопоставеност между половете (вж. членове 15 и 
15б от рамковата програма „Хоризонт 2020“);

 Гаранции, че областите, обхванати от ПЧП, няма да бъдат автоматично 
изключени от работните програми, тъй като те са предназначени да 
допълват, а не да заместват редовните транснационални проекти за 
сътрудничество (вж. член 19 от рамковата програма „Хоризонт 2020“);

 Включване на разработване на продукти, свързани с пренебрегвани и 
дължащи се на бедността заболявания (вж. приложението към рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, предизвикателство „Здравеопазване“).

Бюджет

Въпреки нееднократните препоръки от страна на Европейския парламент да бъдат 
отпуснати 100 милиарда евро за програмата „Хоризонт 2020“, Съветът взе решение да 
намали предложението на Комисията с 12.5 %. Това решение, заедно с факта, че 
докладът „Риера“ за Рамковата програма „Хоризонт 2020“ посочва, че основното ядро 
на програмата следва да остане посветено на транснационални, средни по размер 
предконкурентни проекти за сътрудничество в НИРД подтикна докладчика да приложи 
за СП „ИИЛ 2“ същия бюджет, намален процентно в съответствие с общото намаление 
на пакета „Хоризонт 2020“ в МФР.

Освен това докладчикът предлага да се ограничи прехвърлянето на неизползвани 
бюджетни кредити от  СП „ИИЛ 1“ за СП „ИИЛ 2“ до административните разходи, 
произтичащи от управлението на текущите проекти по „ИИЛ 1“. Останалата част от 
неизразходвания бюджет следва да бъде прехвърлена към редовните покани за 
представяне на предложения по 7РП (напр. за финансиране на отлични проекти, които 
към момента са в списъците с резерви).

По въпроса за ефекта на лоста докладчикът счита, че разпоредбите, свързани с 
нефинансовите вноски на предприятията, следва да се засилят допълнително, за да 
станат по-видими.  Съответно се въвежда нов показател за интензивност на НИРД и се 
подчертава задължението за разширяване на последващите одити на нефинансовите 
вноски. 

Политика във връзка с правата на интелектуална собственост (ПИС)

Както се вижда от резултатите от „общественото допитване относно планове за 
публично-частно партньорство в  научните изследвания и иновациите в областта на 
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науките за живота в рамките на „Хоризонт 2020“, като и двете междинни оценки на СП 
„ИИЛ“, съществува значително безпокойство сред заинтересованите страни относно 
политиката на СП „ИИЛ“ в областта на ПИС. Както бе споменато по-горе, 
Европейският парламент решително защитава пълното спазване на правилата за 
участие и поради това настоятелно призовава членовете на СП „ИИЛ“ да възприемат 
подход, чрез който:

 не се създават пречки, които биха могли да откажат МСП, университети 
и научноизследователски организации с високи постижения, както и 
организации на пациенти от участие в „ИИЛ“; 

 се постига справедливо разпределение на правата;
 се гарантира правна сигурност от самото начало.

Ако е необходим делегиран акт за дерогация от правилата за участие, Парламентът ще 
следи отблизо той да е в съответствие с горепосочените принципи и да не води до 
впечатление за дисбаланс между участниците.

Засилено научно ръководство

Друга критика, многократно изразявана от заинтересованите страни в техните отговори 
на гореспоменатата обществена консултация, е липсата на пълноценно участие на 
научноизследователската общност при определянето на стратегическите програми за 
научни изследвания. 

Необходимо е и да се гарантира, че научноизследователските теми отговарят на 
истински обществен интерес и не се възприемат като инструмент, който дава 
възможност за нарушения на пазара. Следователно докладчикът счита, че е от 
изключително значение Научният комитет не само да бъде консолидиран като 
съществен орган на СП „ИИЛ“, но също така неговата роля да бъде разширена, за да се 
гарантира неговото активно участие в определянето на научните приоритети, които да 
бъдат включени в стратегическата програма за научни изследвания.

От друга страна, допълнително равнище на съгласуваност и стратегическо планиране 
следва да бъде осигурено в рамките на предизвикателството „Здравеопазване“ чрез 
участието на Научната група за здравеопазване по „Хоризонт 2020“.

По-прозрачно и отчетно управление

Останалите изменения се предлагат с цел да се повиши прозрачността и отчетността на 
структурата на управление и процесите на вземане на решения в СП „ИИЛ“, за да се 
потвърди отново тяхната легитимност и да се гарантира, че всички органи разполагат с 
необходимите средства за изпълнение на своите задължения в един особено 
чувствителен сектор, в който общественият интерес трябва да бъде основната движеща 
сила на всички действия по „ИИЛ“.


