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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 решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за 
активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко 
държави членки
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0500),

– 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 
(C7-0219/2013),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете 
(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) „Хоризонт 2020“— Рамковата (2) „Хоризонт 2020“— Рамковата 

                                               
1 ОВ C ....
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програма за научни изследвания и 
иновации (2014 — 2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) №.../20135 на 
Европейския парламент и на Съвета от... 
2013 г. (наричана по-долу „Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“), си поставя 
за цел постигането на по-голямо 
въздействие върху научните 
изследвания и иновациите, като
допринася за укрепването на
публично-частните партньорства, 
включително чрез участие на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки в съответствие с 
член 185 от Договора.

програма за научни изследвания и 
иновации (2014 — 2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) №.../20135 на 
Европейския парламент и на Съвета от... 
2013 г. (наричана по-долу „Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“), си поставя 
за цел постигането на по-голямо 
въздействие върху научните 
изследвания и иновациите, като развива 
по-тeсни полезни взаимодействия, 
повишава координацията и избягва 
ненужното дублиране с 
международни, национални и 
регионални научноизследователски 
програми. Публично-частните 
партньорства, включително участието
на Съюза в програми, предприети от 
няколко държави членки в съответствие 
с член 185 от Договора, следва да 
постигнат тези цели.

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

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

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Дейностите в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
извършвани в рамките на програма 
АЖИ, следва да бъдат в пълно 
съответствие с общите принципи на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
по-специално по отношение на 
равенството между половете, 
свободния достъп и етичните 
принципи. Те следва да се извършват в 
съответствие с етичните принципи 
и съответното национално, съюзно и 
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международно законодателство, 
включително Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи. Особено 
внимание следва бъде обърнато на 
принципа на пропорционалност, на 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото 
на физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира 
високо равнище на защита на 
здравето на човека.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През декември 2012 г. Комисията 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно междинната 
оценка на СП ИЗС8. Оценката беше 
направена от експертна група. Според 
общото становище на експертната група 
е постигнат добър напредък по целите 
на програмата, както и забележителни 
резултати, и програмата следва да бъде 
продължена и след текущия период на 
финансиране. Експертите отбелязват 
обаче някои недостатъци, а именно 
необходимостта от по-сериозно участие 
на потребителите в проектите и по-
нататъшно подобряване на оперативната 
ефективност от гледна точка на 
сроковете за сключване на договор и 
извършване на плащания.

(4) През декември 2012 г. Комисията 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно междинната 
оценка на СП ИЗС8. Оценката беше 
направена от експертна група. Според 
общото становище на експертната група 
е постигнат добър напредък по целите 
на програмата, както и забележителни 
резултати, и програмата следва да бъде 
продължена и след текущия период на 
финансиране. Експертите отбелязват 
обаче някои недостатъци, а именно 
необходимостта от по-сериозно участие 
на потребителите в проектите на 
възможно най-ранен етап и от по-
нататъшно подобряване на оперативната 
ефективност от гледна точка на 
сроковете за сключване на договор и 
извършване на плащания.
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__________________ __________________
8 COM (2010) 763 окончателен от 
16 декември 2010 г.

8 COM (2010) 763 окончателен от 
16 декември 2010 г.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Междинната оценка, извършена 
през 2010 г., и процесът на 
консултации през 2012 г. подчертаха 
по-специално, че разпокъсаността и 
недостатъчната координация на 
различните финансови инструменти, 
правила за допустимост и системи за 
възстановяване на средствата 
възпрепятстват участието и спъват 
иновациите. При всяка покана за 
представяне на предложения 
участващите държави следва да се 
споразумяват в рамките на Общото 
събрание на АЖИ относно единни 
правила за финансиране, които да се
прилагат в съответствие с 
правилата на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В своето съобщение „Водеща 
инициатива на стратегията „Европа 
2020“ — „Съюз за иновации“10

(6) В своето съобщение „Водеща 
инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ — „Съюз за иновации“ 
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Комисията посочи застаряването на 
населението като едно от 
предизвикателствата пред обществото, 
по отношение на които постигането на 
пробиви в областта на иновациите може 
да бъде от голямо значение и да повиши 
конкурентоспособността, да даде 
възможност на европейските 
предприятия да излязат начело в 
разработването на нови технологии, да 
се развиват и да заемат водещи позиции 
в световен мащаб на разрастващите се 
нови пазари, както и да подобри 
качеството и ефикасността на 
публичните услуги, с което да 
допринесе за създаването на голям брой 
нови качествени работни места.

Комисията посочи застаряването на 
населението като едно от 
предизвикателствата пред обществото, 
по отношение на които постигането на 
пробиви в областта на иновациите може 
да бъде от голямо значение, да даде 
възможност на европейските 
предприятия да излязат начело в 
разработването на нови технологии, да 
се развиват и да заемат водещи позиции 
в световен мащаб на разрастващите се 
нови пазари, както и да подобри 
качеството и ефикасността на 
публичните услуги, с което да 
допринесе за създаването на голям брой 
нови качествени работни места.

__________________ __________________
10 COM (2010) 546 окончателен, 6 
октомври 2012 г.

10 COM (2010) 546 окончателен, 6 
октомври 2012 г.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква 
основаните на ИКТ решения да имат 
важна роля за постигането на 
поставените цели — да се осигурят две 
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите и 
ефективността на системите за 
предоставяне на грижи в Съюза. В 
стратегическия план за изпълнение са 
заложени приоритети за ускоряване и 

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква 
основаните на ИКТ решения да имат 
важна роля за постигането на 
поставените цели — да се постигнат две 
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите и 
ефективността и ефикасността на 
системите за предоставяне на грижи в 
Съюза. В стратегическия план за 
изпълнение са заложени приоритети за 
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по-широко прилагане на иновациите в 
областта на активния живот и 
остаряването в добро здраве на цялата 
територия на Съюза в следните три 
области: превенция и насърчаване на 
здравословния начин на живот, грижи и 
лечение, независим живот и социално 
приобщаване.

ускоряване и по-широко прилагане на 
иновациите в областта на активния 
живот и остаряването в добро здраве на 
цялата територия на Съюза в следните 
три области: превенция и насърчаване 
на здравословния начин на живот, 
грижи и лечение, независим живот и 
социално приобщаване.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Тъй като ИКТ системите 
обработват голямо количество лични 
данни и профили и предават 
информация в реално време, което 
води със себе си голям риск от 
нарушаване на сигурността на 
данните, в рамките на програмата 
следва да се извърши оценка на 
защитата на личните данни и на 
данните на проекти, за да се 
гарантира висока степен на защита и 
сигурност на данните.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Съюзът е поел ангажимент до 
2020 г. да разшири използването на 
възобновяеми източници на енергия, 
да намали емисиите на парникови 
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газове и увеличи енергийната 
ефективност. Оценката на 
въздействието на основаващи се на 
ИКТ иновации в областта на 
енергийната ефективност следва да 
бъде интегрирана в дейностите на 
програмата, за да се гарантира 
разработването на решения за 
енергийна ефективност и икономии 
на енергия не само за системите за 
здравеопазването, но и за крайния 
потребител.

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Научноизследователската и 
развойна програма за активен живот и 
помощ в ежедневието (наричана по-
долу „програма АЖИ“) следва да 
доразвива постиженията на предходната 
програма и да преодолее установените 
слабости, като насърчава по-голямо
участие на потребителите в проектите 
и по-експедитивно изпълнение.

(10) Научноизследователската и 
развойна програма за активен живот и 
помощ в ежедневието (наричана по-
долу „програма АЖИ“) следва да 
доразвива постиженията на предходната 
програма и да преодолее установените 
слабости, като осигурява активно
участие на потребителите във всички 
проекти, още от началния етап, за да 
се гарантира разработването на 
решения, които са приемливи и 
отговарят на конкретните 
потребности. Освен това е 
необходимо опростено, 
последователно и гъвкаво изпълнение
на програмата.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Програмата АЖИ следва да 
взема предвид по-общо определение на 
понятието „иновации“, включващо 
организационни, стопански, 
технологични, социални и екологични 
аспекти. Тя следва да осигурява 
мултидисциплинарен подход и 
интегриране на социалните науки в 
рамките на програмата.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Предприятия от държави 
членки, които не участват и не 
желаят да се включат в дейностите 
по програмата АЖИ, не следва да 
бъдат подлагани на дискриминация по 
отношение на достъпа им до 
финансови средства по „Хоризонт 
2020“, предлагани в рамките на 
програмата. Тези предприятия следва 
да имат право да участват в покани 
за представяне на предложения, при 
условие че осигурят своя дял от 
съфинансирането.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с целите на 
Регламент (ЕС) №.../2013 [РП Х2020] 
всяка държава членка и всяка 
асоциирана държава по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ следва да 
има право да участва в програма АЖИ.

(12) В съответствие с целите на 
Регламент (ЕС) №.../2013 [РП Х2020] 
всяка държава членка и всяка 
асоциирана държава по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ следва да 
има право да участва по всяко време в 
програма АЖИ.

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на участието в 
непреки дейности, финансирани по 
програма АЖИ, се прилагат 
разпоредбите на 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.)“15. Въпреки това поради 

специфични оперативни нужди на 
програма АЖИ е необходимо да се 
предвидят дерогации от посочения 
регламент в съответствие с член 1, 
параграф 3 от него.

(18) По отношение на участието в 
непреки дейности, финансирани по 
програма АЖИ, се прилагат 
разпоредбите на 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.)“15. При всяка покана за 

представяне на предложения следва 
да се определят единни проценти и 
правила за финансиране.

__________________ __________________
15 ОВ L...,..., стр … [РП Х2020]. 15 ОВ L...,..., стр … [РП Х2020].

Or. en
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Изменение 14

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Необходими са специфични 
дерогации от Регламент (ЕС) 
№.../2013 [РП Х2020], тъй като
програма АЖИ е насочена към 
иновации в предпазарен стадий и 
обединява много и различни 
национални източници на финансиране
(например програми за финансиране в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, здравеопазването и 
промишлеността). Поради самото си 
естество тези национални програми 
имат различни правила за участие и не 
може да се очаква, че изцяло ще бъдат 
приведени в съответствие с Регламент
(ЕС) №.../2013 [Правила за участие в
„Хоризонт 2020“]. Освен това програма 
АЖИ е насочена по-специално към 
малките и средните предприятия и 
организациите на потребителите, които 
обикновено не участват в дейности на 
ЕС в областта на научните изследвания 
и иновациите. С цел да се улесни 
участието на тези предприятия и 
организации, финансовото участие на 
Съюза се отпуска в съответствие с 
познатите за тях правила на 
съответните национални програми за
финансиране и се предоставя под 
формата на еднократна безвъзмездна 
помощ, която включва финансовите 
средства от Съюза и съответното 
национално финансиране.

(19) Програма АЖИ е насочена към 
иновации в предпазарен стадий и 
обединява много и различни 
национални източници на финансиране
(например програми за финансиране в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, здравеопазването и 
промишлеността). Въпреки че поради 
самото си естество националните
програми имат различни правила за 
участие, участието в тези програми 
следва да се приведе в съответствие с 
Регламент (ЕС) №.../2013 [Правила за 
участие в „Хоризонт 2020“]. Освен това 
програма АЖИ е насочена по-специално 
към малките и средните предприятия и 
организациите на потребителите, които 
обикновено не участват в дейности на 
ЕС в областта на научните изследвания 
и иновациите. С цел да се улесни 
участието на тези предприятия и 
организации, финансовото участие на 
Съюза може да се отпуска чрез 
националните органи за финансиране 
и се предоставя под формата на 
еднократна безвъзмездна помощ, която 
включва финансовите средства от
Съюза и съответното национално 
финансиране.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за решение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Комисията следва да извърши 
междинна оценка, при която да се 
оценят по-специално качеството и 
ефективността на програма АЖИ, както 
и постигнатият напредък по отношение 
на поставените цели, а също и 
заключителна оценка, като изготви 
доклад за тези оценки.

(21) Комисията следва да извърши 
междинна външна оценка, при която да 
се оценят по-специално качеството и 
ефективността на програма АЖИ, както 
и постигнатият напредък по отношение 
на поставените цели и общият принос 
на инициативата за повишаване на 
координацията и оперативната 
съвместимост на националните 
програми за научни изследвания и 
иновации, както и заключителна
външна оценка, като изготви доклад за 
тези оценки.

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В рамките на програма АЖИ следва 
да се гарантира реално насърчаване на 
равенството между половете и 
съблюдаване на етичните принципи, 
залегнали в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

(23) В рамките на програма АЖИ следва 
да се гарантира реално насърчаване на 
равенството между половете и 
съблюдаване на етичните принципи, 
установени в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 17

Предложение за решение
Член 1 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В програма АЖИ може да участва 
всяка друга държава членка и всяка 
друга асоциирана държава по „Хоризонт 
2020“ — рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (2014 —
2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) №

.../2013... (наричана по-долу „рамковата 
програма „Хоризонт 2020“), при 
условие че отговаря на критерия, 
определен в член 3, параграф 1, буква в) 
от настоящото решение. Държавите 
членки и асоциираните държави, които 
отговарят на условието, определено в 
член 3, параграф 1, буква в), се считат за
„участващи държави“ за целите на 
настоящото решение.

2. В програма АЖИ може да участва по 
всяко време всяка друга държава членка 
и всяка друга асоциирана държава по
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма 
за научни изследвания и иновации
(2014 — 2020 г.), създадена с Регламент
(ЕС) № .../2013... (наричана по-долу
„рамковата програма „Хоризонт 2020“), 
при условие че отговаря на критерия, 
определен в член 3, параграф 1, буква в) 
от настоящото решение.  Държавите 
членки и асоциираните държави, които 
отговарят на условието, определено в 
член 3, параграф 1, буква в), се считат за
„участващи държави“ за целите на 
настоящото решение.

Or. en

Изменение 18

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяко предприятие от всяка друга 
държава, асоциирана към рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, може да 
участва по всяко време в непреки 
действия на програма АЖИ, при 
условие че осигури своя дял от 
съфинансирането.

Or. en

Изменение 19

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

3. Чрез дерогация от член 16, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № …/2013 
[Правила за участие и 
разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“] споразуменията за 
отпускане на безвъзмездни средства 
се сключват с участниците от 
определената национална агенция за 
управление на програмата.

заличава се

Or. en

Изменение 20

Предложение за решение
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член 19, 
[параграф 1, параграфи 5 — 7] и 
членове 22 — 29 от Регламент (ЕС) № 
…/2013 [Правила за участие и 
разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“] правилата за 
финансиране по определените 
национални програми се прилагат по
отношение на безвъзмездните средства, 
управлявани от определените 
национални агенции за управление на 
програмата.

4. По отношение на безвъзмездните 
средства се прилагат хармонизирани 
правила за финансиране.

Or. en

Изменение 21

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

5. Чрез дерогация от членове 38 — 46 
от Регламент (ЕС) № …/2013 [Правила 
за участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“] се
прилагат правилата на определените 
национални програми относно 
резултатите и правилата на достъп 
до обща информация и до резултатите.

5. Членове 38 — 46 от Регламент (ЕС) 
№ …/2013 [Правила за участие и 
разпространение на резултатите в
„Хоризонт 2020“] се прилагат по 
отношение на правата на достъп до 
обща информация и до резултатите, 
включително изискванията относно 
свободния достъп до научни 
публикации, който трябва да е 
гарантиран в рамките на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 22

Предложение за решение
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
извършва междинна оценка на програма 
АЖИ. Комисията изготвя доклад за 
оценката, в който са изложени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 
Съвета.

1. До 31 юли 2017 г. Комисията 
извършва междинна външна оценка на 
програма АЖИ. Комисията изготвя 
доклад за оценката, в който са изложени 
заключенията от външната оценка и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 31 декември 2017 г. Комисията 
изпраща доклада до Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 23

Предложение за решение
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При приключването на участието на 2. При приключването на участието на 
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Съюза в програмата, но не по-късно от 
31 декември 2022 г. Комисията 
извършва окончателна оценка на 
програма АЖИ. Тя изготвя доклад с 
резултатите от оценката. Комисията 
изпраща доклада до Европейския 
парламент и Съвета.

Съюза в програмата, но не по-късно от 
31 декември 2022 г. Комисията 
извършва окончателна външна оценка 
на програма АЖИ. Тя изготвя доклад с 
резултатите от външната оценка. 
Комисията изпраща доклада до 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 24

Предложение за решение
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Преразглеждане

При целесъобразност Комисията 
представя въз основа на междинната 
външна оценка до 31 юни 2018 г. 
предложение за преразглеждане на 
текущата програма, което съдържа 
промени, считани за необходими за 
постигане на целите на програмата.

Or. en

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. да се ускори появата на иновативни 
продукти и услуги, които с помощта на 
ИКТ подпомагат активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве у дома, в общността или на 
работното място, като по този начин
се повишават качеството на живот, 

1.1. да се ускори появата на иновативни 
продукти и услуги, които с помощта на 
ИКТ подпомагат активния живот на 
възрастните хора и на хората с 
увреждания и остаряването в добро 
здраве у дома, в общността или на 
работното място, с цел да се повишават 
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независимостта, участието в 
обществения живот, уменията или 
пригодността за заетост на хората в 
напреднала възраст, както и 
ефективността на системите за 
здравеопазване и социални грижи;

качеството на живот, социалното 
благополучие и приобщаване,
независимостта, участието в 
обществения живот, уменията или 
пригодността за заетост на хората в 
напреднала възраст, както и 
ефективността, значението и 
ефикасността на системите за 
здравеопазване и социални грижи;
всички ИКТ продукти и услуги, които 
следва да получат подпомагане, 
съдържат конструктивно вградена 
защита на личната 
неприкосновеност (privacy-by-design), 
за да осигуряват най-високо равнище 
на защита на данните и на 
неприкосновеността на личния 
живот;

Or. en

Изменение 26

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. да се поддържа и доизгражда 
критична маса в областта на 
приложните изследвания, развойната 
дейност и иновациите на равнището на 
Съюза, насочени към продукти и 
услуги, които с помощта на ИКТ 
подпомагат активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве;

1.2. да се поддържа и доизгражда 
критична маса в областта на 
приложните изследвания, развойната 
дейност и иновациите на равнището на 
Съюза, насочени към продукти и 
услуги, които с помощта на ИКТ 
подпомагат активния живот на 
възрастните хора и на хората с 
увреждания и остаряването в добро 
здраве;

Or. en
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Изменение 27

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3. да се разработват икономически 
ефективни решения, включително като 
се създават стандарти за оперативна 
съвместимост и се улеснява прилагането 
по места и адаптирането на общи 
решения, съобразени с различни 
социални предпочитания и нормативни 
аспекти на национално или регионално 
равнище, като се зачитат личният живот 
и достойнството на хората в напреднала 
възраст и — когато е приложимо — се 
подпомага достъпът до услуги в селски 
и отдалечени райони или достъпът на 
други групи от населението, например
хора с увреждания;

1.3. да се разработват икономически и 
енергийно ефективни решения, 
включително като се създават стандарти 
за оперативна съвместимост и се 
улеснява прилагането по места и 
адаптирането на общи решения,
съобразени с различни социални 
предпочитания, социално-
икономически фактори (включително 
енергийна бедност, социално 
приобщаване), свързани с пола 
аспекти и нормативни аспекти на 
национално или регионално равнище, 
като се зачитат личният живот и 
достойнството на хората в напреднала 
възраст и — когато е приложимо — се 
подпомага достъпът до услуги в селски 
и отдалечени райони или достъпът на 
други групи от населението, например
хора с увреждания.

Or. en

Изменение 28

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3a. да допринасят за постигане на 
целите на политиката в областта на 
енергетиката и климата чрез 
насърчаване на решения, които 
подобряват енергийната 
ефективност, в т.ч. и от гледна 
точка на крайния потребител.

Or. en
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Изменение 29

Предложение за решение
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програма АЖИ създава благоприятна 
среда за участието на малките и 
средните предприятия.

2. Програма АЖИ създава благоприятна 
среда за участието на малките и 
средните предприятия. Във всеки 
консорциум е представено поне едно 
МСП, което получава безвъзмездни 
средства в рамките на годишните 
покани за представяне на 
предложения.

Or. en

Изменение 30

Предложение за решение
Приложение І – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на програма АЖИ акцент 
се поставя върху приложни научни 
изследвания и иновации в предпазарен 
стадий. Програмата допълва по-
дългосрочните научноизследователски 
дейности и мащабните дейности в 
областта на иновациите, предвидени по 
рамковата програма „Хоризонт 2020“,
както и други инициативи на 
европейско и национално равнище. Тя 
допринася и за осъществяването на 
Европейското партньорство за иновации 
в областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве.

3. В рамките на програма АЖИ акцент 
се поставя върху приложни научни 
изследвания и иновации в предпазарен 
стадий. Програмата допълва по-
дългосрочните научноизследователски 
дейности и мащабните дейности в 
областта на иновациите, предвидени по 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, и
по целесъобразност извършва 
координиране с други инициативи на 
европейско и национално равнище, 
като например инициативата за 
съвместно планиране, както и 
дейности, предприети в рамките на 
Европейския институт за иновации и 
технологии и общностите на знание 
и иновации. Тя допринася и за 
осъществяването на Европейското 
партньорство за иновации в областта на 
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активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве.

Or. en

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение II – част 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на програма АЖИ 
се подкрепят най-вече проекти за 
научни изследвания и иновации с 
пазарна насоченост, подпомагащи 
активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве, които 
докажат, че е възможно резултатите от 
проекта да намерят приложение в 
реалистични срокове. Финансирането за 
тези непреки действия по програма 
АЖИ се предоставя главно под формата 
на безвъзмездни средства. Може да се 
използват и други форми, като награди 
и обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий и за новаторски 
решения.

1. При изпълнението на програма АЖИ 
се подкрепят най-вече проекти за 
научни изследвания и иновации с 
пазарна насоченост, подпомагащи 
активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве, които 
докажат, че е възможно резултатите от 
проекта да намерят приложение в 
реалистични срокове. Финансирането за 
тези непреки действия по програма 
АЖИ се предоставя главно под формата 
на безвъзмездни средства. Може да се 
използват и други форми, като награди 
и обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий и за новаторски 
решения, както и достъп до 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 32

Предложение за решение
Приложение II – част I – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен това може да се предоставя 
подкрепа за действия в следните 
области: посредничество, 
популяризиране на програмата, 
повишаване на осведомеността относно 

2. Освен това може да се предоставя 
подкрепа за действия в следните 
области: посредничество, 
популяризиране на програмата, 
повишаване на осведомеността относно 
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съществуващите възможности, 
съдействие за внедряването на 
новаторски решения, установяване на
връзки между организации, работещи в
областта на предлагането и търсенето, 
както и между тези организации и 
инвеститорите.

съществуващите възможности, 
съдействие за внедряването на 
новаторски решения, които 
установяват връзки между 
организации, работещи в областта на 
предлагането и търсенето, както и 
между тези организации и 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 33

Предложение за решение
Приложение II – част I – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Може да се предоставя подкрепа и за 
действия, насочени към подобряване на 
качеството на предложенията, както и за 
предпроектни проучвания и семинари.
Може да се предвиди сътрудничество с 
регионите на Съюза с цел да се разшири 
кръгът на заинтересованите страни, 
участващи в програма АЖИ.

3. Може да се предоставя подкрепа и за 
действия, насочени към подобряване на 
качеството на предложенията, както и за 
предпроектни проучвания и семинари.
Може да се предвиди сътрудничество с 
регионите на Съюза, независимо дали 
принадлежат към участващи или 
неучастващи държави, с цел да се 
разшири кръгът на заинтересованите 
страни, участващи в програма АЖИ.

Or. en

Изменение 34

Предложение за решение
Приложение II – част I - точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Предоставя се подкрепа за 
действия, насочени към оценяване и 
подобряване на енергийната 
ефективност на предложенията, 
например предоставяне на помощ за 
измерване на екологичния отпечатък 
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на ИКТ продукти, на разработени 
мрежи и услуги, включително от 
гледна точка на крайния потребител.

Or. en

Изменение 35

Предложение за решение
Приложение II – част II – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програма АЖИ се осъществява въз 
основа на годишни работни планове, 
определящи темите, по които се
обявяват покани за представяне на 
предложения.

1. Програма АЖИ се осъществява въз 
основа на годишни работни планове, 
определящи предизвикателствата и 
приоритетите, на които трябва да се
обърне внимание, и видовете 
инструменти, които следва да се 
използват (покани за представяне на 
предложения или други форми на 
финансиране като награди, 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий и за новаторски 
решения).

Or. en

Изменение 36

Предложение за решение
Приложение II – част II – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изпълнението на програма АЖИ 
включва консултации със 
заинтересованите страни (включително 
с представители на публичните органи, 
отговорни за вземането на решения, 
представители на потребителите, 
доставчици на услуги от частния сектор 
и застрахователи, както и представители 
на промишлеността, включително 

3. Изпълнението на програма АЖИ 
включва консултации относно 
годишните работни програми със 
заинтересованите страни (включително 
с представители на публичните органи, 
отговорни за вземането на решения, 
представители на потребителите, 
доставчици на услуги от частния сектор 
и застрахователи, както и представители 
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малките и средните предприятия) 
относно приложните научни 
изследвания и иновации, които следва 
да се разглеждат като приоритет.

на промишлеността, включително 
малките и средните предприятия) 
относно приложните научни 
изследвания и иновации, които следва 
да се разглеждат като приоритет.

Or. en

Изменение 37

Предложение за решение
Приложение II – част II - точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При изпълнението на програмата 
АЖИ се взема предвид по-общо 
определение на понятието 
„иновации“, включващо 
организационни, стопански, 
технологични, социални и екологични 
аспекти. Осигурява се 
мултидисциплинарен подход и 
интегриране на социалните науки в 
рамките на програмата.

Or. en

Изменение 38

Предложение за решение
Приложение II – част II - точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Изпълнението на програмата 
АЖИ допринася за постигане на 
целите на политиката на Съюза в 
областта на климата и 
енергетиката чрез насърчаване на 
енергийната ефективност и 
отразяване на необходимостта от 
справяне с енергийната бедност.
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Or. en

Изменение 39

Предложение за решение
Приложение II – част II – точка 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С дължимото внимание и в 
съответствие с международните насоки 
се отчитат възможните проблеми, 
свързани с половата принадлежност, с 
въпроси от етичен характер и с правото 
на защита на личния живот.

5. С дължимото внимание и в 
съответствие с принципите и 
правилата на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, съответното 
законодателство на Съюза и 
националните законодателства, 
както и в съответствие с
международните насоки, се отчитат 
проблеми, свързани с половата 
принадлежност, с въпроси от етичен 
характер и с правото на защита на 
личния живот. По-специално при 
изпълнението на програмата АЖИ се 
съблюдават етичните принципи и 
съответното национално, съюзно и 
международно законодателство, 
включително Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и 
допълнителните протоколи към нея. 
Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото 
на физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира 
високо равнище на защита на 
човешкото здраве.

Or. en
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Изменение 40

Предложение за решение
Приложение II – част II – точка 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всяка участваща държава улеснява
участието на организации, свързани с 
търсенето на съответните продукти и 
услуги.

7. Всяка участваща държава осигурява
участието на организации, свързани с 
търсенето на съответните продукти и 
услуги, които участват още от най-
ранен етап в проектите за научни 
изследвания и иновации, финансирани 
по програмата АЖИ.

Or. en

Изменение 41

Предложение за решение
Приложение II – част II – точка 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Въпроси от правен и финансов 
характер, свързани с участници в 
подбраните за финансиране проекти, 
се решават от определената 
национална агенция за управление на 
програмата. Прилагат се 
административните правила и 
принципи на национално равнище.

заличава се

Or. en

Изменение 42

Предложение за решение
Приложение III - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. АИЗС се управлява от Общо 
събрание. Общото събрание е органът, 
отговорен за вземането на решения по 

4. АИЗС се управлява от Общо 
събрание. Общото събрание е органът, 
отговорен за вземането на решения по 
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програма АЖИ. То назначава членовете 
на изпълнителния съвет и упражнява 
надзор върху изпълнението на програма 
АЖИ, включително одобрението на 
годишните работни планове, 
отпускането на национално 
финансиране по проектите и 
разглеждането на нови заявления за 
членство. Общото събрание работи на 
принципа: една държава — един глас. 
Решенията се вземат с обикновено 
мнозинство, с изключение на решенията 
за правоприемник, приемане или 
изключване на членове или 
прекратяване на дейността на 
асоциацията, по отношение на които в 
устава на асоциацията могат да бъдат 
установени специални изисквания за 
гласуване.

програма АЖИ. То назначава членовете 
на изпълнителния съвет и упражнява 
надзор върху изпълнението на програма 
АЖИ, включително одобрението на 
годишните работни планове, 
отпускането на национално 
финансиране по проектите и 
разглеждането на нови заявления за 
членство. Общото събрание работи на 
принципа: една държава — един глас. 
Решенията се вземат с обикновено 
мнозинство, с изключение на решенията 
за правоприемник или изключване на 
членове или прекратяване на дейността 
на асоциацията, по отношение на които 
в устава на асоциацията могат да бъдат 
предвидени специални изисквания за 
гласуване.

Or. en

Изменение 43

Предложение за решение
Приложение III - точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Консултативен съвет, съставен от 
представители на промишлеността, 
потребителите и други заинтересовани 
страни с цел балансирано да се 
представят различните поколения и 
полове, ще формулира препоръки 
относно приоритетите и темите, по 
които да се обявяват покани за 
представяне на предложения и да се 
предприемат други действия по 
програма АЖИ.

8. Консултативен съвет, съставен от 
представители на промишлеността, 
потребителите и други заинтересовани 
страни с цел балансирано да се 
представят различните видове 
организации, поколения и полове, ще
бъде привличан поне веднъж годишно 
за консултации относно приемането 
на годишната работна програма и 
той ще формулира препоръки относно 
приоритетите и темите, по които да се 
обявяват покани за представяне на 
предложения и да се предприемат други 
действия по програма АЖИ.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Предвид на очакваното увеличаване на броя на хората на възраст между 65 и 80 години 
(40 % между 2010 и 2030 г.), търсенето на решения на въпросите, свързани с активния 
живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, както и на тези, свързани с 
демографските промени, представлява важно и неотложно предизвикателство за 
Европа на 21-ви век. Освен това „сивата“ икономика представлява също така 
възможност за развитие на иновационни услуги и продукти, които отговарят на 
социалните нужди и същевременно насърчават икономическото развитие и новите 
стопански модели.

Няколко инициативи бяха разработени в Европейското научноизследователско 
пространство, за да се отговори на предизвикателството „активен живот на възрастните 
хора и остаряване в добро здраве“, в т.ч. Европейското партньорство за иновации. 
Очаква се и създаването в бъдеще на общност на знанието и иновациите в рамките на 
Европейския институт за иновации и технологии. Докладчикът счита, че 
предоставянето на финансиране чрез програма за активен живот и помощ в 
ежедневието е обосновано и допълва тези инициативи. Докладчикът приветства 
привеждането на АЖИ2 в съответствие с целите на Европейското партньорство за 
иновации.

Междинната оценка, извършена през декември 2010 г., и обществената консултация, 
проведена с оглед на оценката на въздействието, съпътстваща законодателното 
предложение, разкриха проблеми и недостатъци, които само частично се преодоляват 
от настоящото предложение на Комисията. Ето защо докладчикът предлага известен 
брой промени, за да се вземат под внимание тези опасения, както и за укрепване на 
целите на програмата по отношение на по-общите цели на политиката, ефективността 
на изпълнението й и привеждането й в съответствие с обхвата на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Гарантиране участието на крайните потребители от най-ранния етап и 
насърчаване на социалните иновации

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) могат да играят важна роля 
в подобряването на качеството на живот на възрастните хора и тяхното професионално 
развитие и да увеличат икономическата ефективност на грижите. Както междинната 
външна оценка, така и оценката на въздействието изтъкват недостатъчното участие на
крайните потребители в етапа на развитие като основна пречка пред иновациите в 
областта на ИКТ и застаряването. Преди всичко в сектора на здравеопазването това 
участие на много ранен етап в процеса на иновации е от решаващо значение за 
разработването на решения, които се приемат от крайните бенефициенти и са 
необходими за тях.
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Ето защо докладчикът подкрепя акцента върху необходимостта от засилване на 
участието на крайните потребители в програмата и предлага то да се превърне във 
формално условие за всички проекти от самото начало. Програмата следва освен това 
да приеме по-общо определение на понятието „иновации“, включващо организационни, 
стопански, технологични, социални и екологични аспекти. Следва да се осигури 
прилагането на мултидисциплинарен подход и интегрирането на социалните науки в 
програмата, за да се подобрят не само аспектите на икономическата ефективност, но и 
за да се включат също така други социално-икономически фактори като социалното 
приобщаване, благосъстоянието и устойчивостта.

В подкрепа на енергийно ефективни решения и за крайните бенефициенти

Решения, основани на ИКТ, може да допринесат за по-висока енергийна ефективност 
на системата за здравеопазване и социални грижи, например чрез евентуално 
намаляване на необходимостта от транспорт. Увеличаването на броя на технологиите 
за интелигентна заобикаляща среда, ако те не бъдат правилно оценени, би могло от 
друга страна да доведе до прехвърляне на разходите към сметките за енергия на 
крайните потребители. Това би се отразило пагубно особено на хората, които са 
засегнати от енергийна бедност или които нямат достъп до модерни енергийни услуги.

Тези перспективи следва надлежно да се отчитат при разработването на решения. 
Действия, насочени към оценяване и подобряване на енергийната ефективност на 
предложенията, например предоставяне на помощ за измерване на екологичния 
отпечатък на ИКТ продукти, на разработени мрежи и услуги, включително от 
перспективата на крайния потребител, следва да бъдат подпомагани.

Отчитане на потребностите на хората с увреждания

В предизвикателството под т. 1.4.1. „Активен живот на възрастните хора, 
самостоятелен начин на живот и живот в интелигентна заобикаляща среда“ в 
специфичната програма „Хоризонт 2020“ се изброяват приоритетните дейности, на 
които трябва да се обърне внимание в тази област. Хората с увреждания са посочени 
ясно като целева група заедно с възрастните хора, докато в настоящото предложение те 
не са посочени достатъчно изрично. Докладчикът предлага в по-голяма степен да се 
осигури постигане на съответствие с тези политически приоритети.

Гарантиране на спазването на етичните принципи и по-специално на 
изискванията за защита на данните и гарантиране на неприкосновеността на 
личния живот

Дейностите по програмата АЖИ се финансират посредством програмата „Хоризонт 
2020“ и съответно трябва да спазват изцяло нейните основни принципи и изисквания. 
По-специално те съблюдават етичните принципи и съответното национално, съюзно и 
международно законодателство, включително Хартата на основните права на 
Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и нейните 
допълнителни протоколи.

Както е посочено в рамковата програма „Хоризонт 2020“, особено внимание ще бъде 
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обърнато на принципа на пропорционалност, правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на физическа и психическа неприкосновеност на 
личността, правото на недискриминация и необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото здраве. Тези изисквания са от особено значение за 
настоящата програма, тъй като при нея ИКТ се съчетават с полагане на лични грижи.

При решения въз основа на ИКТ се обработва голямо количество лични данни и 
профили и се предава информация в реално време, което води със себе си голям риск от 
нарушаване на сигурността на данните, както и опасения във връзка със защитата на 
неприкосновеността на личния живот. В рамките на програмата следва да се извърши 
оценка на защитата на личните данни и на данните на проектите, за да се гарантира 
висока степен на защита на данните и тяхната сигурност. Освен това за всеки 
финансиран проект програмата следва да поставя изискване за конструктивно вградена 
защита на личната неприкосновеност (privacy-by-design).

Опростяване и по-нататъшен принос за изграждането на Европейското 
научноизследователско пространство

Инициативите, основаващи се на член 185, представляват един от инструментите на 
Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), което беше създадено с цел 
постигане на постепенно интегриране на националните схеми за финансиране на 
европейско равнище. Програмата АЖИ е добър пример за този процес, тъй като тя 
доведе успешно до изготвянето на съвместна годишна програма, съдържаща покани за 
представяне на предложения на европейско равнище, разработени съвместно от 
участващите държави.

При все това междинната оценка и процесът на консултации установиха ясно, че 
разпокъсаността и недостатъчната координация на различните финансови инструменти, 
правила за допустимост и системи за възстановяване на средствата спъват иновациите. 
Сложността, произтичаща от различните финансови и национални правила за 
допустимост на отделните държави при изпълнението на програмата, ограничава 
участието. Несъответствието между националните графици за извършване на 
плащанията и графика на проекта създава проблеми с ликвидността. Сложната 
структура на управление води до забавяне при сключване на договорите и до 
административни тежести както за участниците, така и за националните органи по 
финансиране.

Докладчикът изказва съжаление по повод на факта, Комисията е представила много 
малко конкретни предложения за преодоляване на тези проблеми и за да се гарантира, 
че чрез този инструмент се продължава интеграцията на европейското 
научноизследователско пространство като един развиващ се процес.

Ето защо докладчикът предлага да се търсят решения, които биха допринесли за по-
уеднаквени и опростени правила, а правилата за участие в програмата АЖИ да се 
съгласуват във възможно най-голяма степен с тези на „Хоризонт 2020“.

По-специално следва да бъдат съгласувани правилата за разпространение и използване 
на резултатите, така че за всички участници да се ползват с еднаква правна сигурност, 
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както и еднакви права и задължения. Също така за всяка покана за представяне на 
предложения следва да се определят единни правила за възстановяване на разходите, за 
да се опростят и ускорят административните процедури.

Конкретните стъпки за изпълнение на програмата при по-уеднаквена и опростена 
рамка, а така също и ролята на Асоциацията за интелигентна заобикаляща среда 
(АИЗС), Комисията и националните финансиращи органи, следва да бъдат предмет на 
по-широки разисквания в Европейския парламент и с всички заинтересовани 
участници.


