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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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2011)0822),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла в 
Парламента предложението (C7--0462/2011),

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

– 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 култура и образование (A7-0000/2012),

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

2. 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 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Въпреки че несъмнено са факт на 
цялата територия на ЕС, високите 
достижения във висшето 
образование, научните изследвания и 

                                               
1 ОВ C […], […], стр. […].
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иновациите все още твърде често 
остават разпокъсани. Европа трябва 
да преодолее тази липса на 
стратегическо трансгранично 
сътрудничество между държави, 
сектори и дисциплини. Едно по-
широко понятие за иновации, 
ръководено от обществения интерес 
— което е съсредоточено върху 
социалното въздействие и достига 
отвъд технологичните и 
продуктовите иновации, включва 
всички заинтересовани страни и 
подчертава ролята на социалните 
иновации — следва да бъде в основата 
на EIT и следователно да допринесе за 
истинска промяна в нашите системи 
и образци за иновации.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) EIT следва да допринася за 
подобряване на образованието, 
изследванията и иновациите като 
ключови инструменти както за 
постигане на устойчив и 
конкурентоспособен икономически 
модел, така и за поддържане на 
бъдещата заетост. Допринасяйки за 
тези цели, СИП следва да създава 
инструменти въз основа на големите 
обществени предизвикателства, пред 
които е изправено европейското 
общество.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Дейностите и проектите на EIT 
следва да включват привличане и 
стимулиране на инвестиции от 
частния сектор, както и ползотворно 
сътрудничество между 
образователните и 
научноизследователските 
институти, включително 
организациите за научни изследвания 
и технологии, предприятията, 
правителствата и гражданите, а 
може да бъде и инструмент за 
създаване на платформи и 
инструменти за сътрудничество, 
като например отворени мрежи, 
отворени стандарти, клъстери, 
споделящи знания и идеи, главно на 
равнището на университетските 
мрежи.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 2г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) EIT следва да гарантира 
ангажираността на всички 
съответни заинтересовани 
участници и същевременно да 
предостави по-иновативни 
инструменти за работа с 
индустриална собственост в 
контекста на глобализация и 
цифровизация на икономиката.
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Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 2д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) Главната роля на EIT е да 
гарантира по-голяма интеграция на 
компонентите от триъгълника на 
знанието в областта на научните 
изследвания, иновациите и 
образованието, и необходимостта от 
насърчаване на политики за укрепване 
на сътрудничеството между 
образователните системи, научните 
изследвания и бизнеса, както и да 
разработва нови учебни и докторски 
програми.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 2e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) Поради тези причини EIT е 
ефективният орган на Съюза, за 
справяне с възникващи нови 
потребности, откриване на 
иновативни решения и засилване на 
тяхното въздействие върху 
обществото. Като възприема култура 
на откритост, прозрачност и външно 
участие, EIT е в състояние активно 
да насърчава приемането и 
одобряването на новите иновации от 
обществото като цяло.
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Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Първата СИП следва да включва 
подробни спецификации и задание за 
работата на EIT, условията и реда за 
сътрудничество между управителния 
съвет и общностите на знание и 
иновации (наричани по-долу „ОЗИ“) и 
условията и реда за финансиране на 
ОЗИ,

(3) Заданието за ролята на EIT и на
общностите на знание и иновации 
(наричани по-долу „ОЗИ“), условията и 
реда за сътрудничество между 
управителния съвет и ОЗИ и условията 
и реда за финансиране на ОЗИ се 
уреждат в Регламент (ЕО) 
№ 294/2008,

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет
Стратегическата иновационна програма 
на Европейския институт за иновации и 
технологии, посочена в приложението, 
се приема.

С настоящото решение се създава
Стратегическата иновационна програма
(„СИП“) на Европейския институт за 
иновации и технологии („EIT“) за 
периода 2014—2020 г.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за решение
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Цели на Стратегическата 
иновационна програма
1. В СИП се набелязват 
приоритетите на EIT за периода 2014 
— 2020 г., както и условията и реда за 
неговата работа. Поради това 
програмата е ключовият инструмент 
за задаване на стратегическата 
насоченост на EIT, като 
същевременно оставя на института 
достатъчно свобода да определя 
начините и средствата за постигане 
на набелязаните цели.
2. СИП улеснява координирането на 
политиките и съгласуваността 
между различните им инструменти и 
създава полезни взаимодействия по 
отношение на политиката в 
областта на иновациите, като 
приема един наистина цялостен 
подход, съсредоточен върху важните 
обществени предизвикателства.
3. СИП е ключов инструмент за 
политиката в областта на 
иновациите, създаването на работни 
места и устойчивото развитие, 
включително условията за създаване 
на заетост за младежите, 
дипломирали се по проекти на СИП.
4. СИП играе ключова роля в 
предоставянето на отговори по време 
на криза, тъй като е от съществено 
значение на новите видове работни 
места да бъдат привлечени млади 
хора и да се гарантира, че новите и 
съществуващите образователни 
програми насърчават достъпа на 
младите хора до пазара на труда.
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5. Тази СИП трябва да се прилага в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 294/2008.

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Член 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Основни приоритети
1. EIT допринася за създаването на 
„научна база за високи постижения“, 
като насърчава трансграничната 
мобилност между дисциплини, 
отрасли и държави и включва 
предприемачеството и културата за 
поемане на риск в иновативни 
следдипломни квалификационни 
степени.
2. Преодолявайки разпокъсаността 
посредством дългосрочни 
интегрирани партньорства и 
постигайки критична маса чрез 
своето европейско измерение, в 
обширен и балансиран географски 
обхват EIT играе ролята на 
катализатор с гъвкавостта, нужна за 
изпробване на новите иновационни 
модели, като развива таланти на 
трансгранично равнище и създава 
международно призната запазена 
марка за високи постижения. Чрез 
интелигентна стратегия за 
човешките ресурси, в това число 
системно използване на вътрешни и 
външни експерти, както и с помощта 
на процедури за вътрешно управление, 
EIT ще се превърне в институция 
еталон за новаторско управление.
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3. EIT укрепва и допълнително засилва 
ролята си на „инвеститор“, който 
разработва и позволява на 
съществуващите центрове за високи 
постижения във всички нива на 
научните изследвания, стопанската 
дейност и висшето образование в 
Европа да обединят усилията си и да 
развиват своето дългосрочно 
системно сътрудничество. EIT има за 
цел да засили трансфера на 
технологии и внедряването им на 
пазара, както и да развива нови
стопански дейности в рамките на 
съществуващите предприятия или да 
създава нови иновативни 
предприятия.
4. EIT се ползва от своята гъвкавост, 
за да опростява процедурите по 
отговорен и открит начин с цел да 
постига ефективни резултати и да 
насърчава иновационните пробиви и 
участието на стопанските среди.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в

Общности на знание и иновации 
(ОЗИ)
1. EIT предоставя стратегически 
насоки на ОЗИ и ги координира и 
наблюдава, като изцяло зачита 
тяхната свобода и им дава 
възможност за инициативи „отдолу-
нагоре“, като същевременно осигурява
процедури за прозрачност и 
отчетност. EIT гарантира, че ОЗИ 
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работят по прозрачен начин и вземат 
под внимание интересите на всички 
участници, както на вече включилите 
се, така и на новопостъпилите.
2. ОЗИ са ключов инструмент за EIT. 
Като винаги се придържа към 
принципа на осъществяване на 
пълното интегриране на триъгълника 
на знанието и в съответствие с 
целите, изложени в Стълб 2 и Стълб 
3 от „Хоризонт 2020“, EIT насърчава 
създаването на ОЗИ, които могат да 
се различават по размер и 
продължителност в зависимост от 
обстоятелствата и проблемите, 
които ще разрешават. За 
допълнителните ОЗИ разпределените 
средства се предоставят на 
конкурентен принцип, като се взема 
предвид качеството и потенциалът 
на проектите.
3. Критичната маса е от съществено 
значение, за да може EIT да развие 
пълния си потенциал на водещ 
институт за иновации. Тя се 
отразява от гледна точка на 
предоставяната на ОЗИ подкрепа, 
честотата и обхвата на дейностите 
на института за популяризиране, 
неговия капацитет за 
разпространение на резултатите и 
насърчаване на международни 
контакти, както и способността му 
да изготвя опростени процедури.
4. Значителен брой центрове за 
високи постижения в държавите 
членки поотделно често не достигат 
критична маса за конкуренция в 
световен мащаб. Същото би могло да 
се случи и с малки ОЗИ. Чрез 
интегрирането им в EIT те ще 
получат необходимата подкрепа, 
предпоставки и критична маса, за да 
постигнат успех. Гарантира се 
участието на МСП и включването на 
по-малки научноизследователски 
организации, както и организации на 
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гражданското общество.
5. След трите първоначални ОЗИ, 
които са устойчива енергия („KIC 
InnoEnergy“), адаптиране към 
изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него 
(„ClimateKIC“) и бъдещо 
информационно и комуникационно 
общество („EIT ICT Labs“) 
Комисията предложи още някои 
тематични области, в които да 
бъдат създадени ОЗИ: Производство с 
добавена стойност, Храна за 
бъдещето — устойчиво развита 
продоволствена верига от ресурсите 
до потребителите, Иновации за 
здравословен начин на живот и
активен живот на възрастните хора, 
Суровини – устойчиво развито 
проучване, добив, преработка, 
рециклиране и заместване, 
Интелигентни и сигурни общества, 
Устойчиво използване на моретата, 
Градска мобилност и Води. В 
различни платформи вече са дадени 
допълнителни предложения за ОЗИ, 
какъвто е случаят с ОЗИ за морската 
среда относно устойчивото 
използване на моретата, и други, 
като например Иновации в здравния 
сектор и предоставяне на права или 
Предложения за водите. EIT 
разполага с пълната свобода да 
организира бъдещата процедура за 
избор на ОЗИ, която ще надхвърля 
рамките на процедурата „отгоре-
надолу“ и ще включва 
конкурентоспособна и отворена 
система за подаване на заявления за 
нови ОЗИ.
6. EIT партнира на ОЗИ във връзка с 
предмета на програмата през цялата 
продължителност на договора (от 7 
до 15 години, ако не е договорено 
друго). Когато този период изтече и в 
случай че ОЗИ реши да продължи да 
функционира без финансиране от EIT 
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или да се преобразува в едно или 
няколко дружества, за да развива 
стопанската дейност, извършвана от 
предишната ОЗИ, EIT може да реши 
да стане цялостен бизнес партньор 
на новото дружество.
7. Възвращаемостта на 
инвестициите на EIT в ОЗИ се 
измерва от гледна точка на 
осезаемите ползи за европейската 
икономика и обществото като цяло, 
като например създаването на нови 
предприятия, продукти и услуги в 
съществуващи и бъдещи пазари, по-
добре подготвени хора с 
предприемаческа нагласа, нови и по-
привлекателни възможности за 
работа, както и привличане и 
задържане на талантливи хора от 
целия Съюз и от други държави.

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Член 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1г
Образователни програми и дейности
1. Ключова характеристика на СИП е 
развитието и изпълнението на 
образователната мисия на EIT. 
Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да 
притежават необходимите умения, 
познания и нагласи в световното 
общество и в икономиката на 
знанието. В тази връзка програмата 
„Мария Кюри“ за отпускане на 
стипендии се разработва като част 
от дейностите на EIT.
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2. EIT разработва програми за 
обучение на различни нива —
магистърски програми, докторски 
програми, летни училища, 
специализирани програми за обучение 
— осигурявайки нужната дългосрочна 
ангажираност за постигане на 
устойчиви промени във висшето 
образование, а именно посредством 
тези нови, трансдисциплинарни и 
интердисциплинарни научни степени 
с обозначението на EIT. Чрез 
партньорска оценка EIT се стреми да 
осигурява национално и 
международно признание на тези 
квалификации с обозначението на 
EIT. EIT може да организира —
индивидуално или в сътрудничество с 
други университети или 
научноизследователски центрове в 
Европа или в трети страни —
програми или курсове по основни и 
ключови дисциплини, позволяващи 
иновации.
3. Тези програми могат да бъдат 
напълно интегрирани в дейността на 
ОЗИ, да са резултат от 
сътрудничество между различни ОЗИ 
или да бъдат организирани от самия 
EIT или в сътрудничество с неговите 
ОЗИ. EIT поощрява ОЗИ да 
предприемат съвместна работа 
заедно с другите ОЗИ в сектори, 
които предоставят големи 
възможности за полезно 
взаимодействие, например чрез 
съвместни курсове за професионално 
развитие, съвместно разработени 
научноизследователски дейности, 
магистърски или докторски степени 
или мобилност между отделните 
ОЗИ за представителите на 
академичните и стопанските среди.
4. За да разширят своите 
образователни дейности с по-
разнообразни форми на обучение, като 
засилят въздействието на 
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провежданата образователна 
дейност и обхванат по-широк кръг от 
учащи се, EIT и ОЗИ могат да 
предлагат по-широка гама от 
иновативни дейности за 
професионално развитие, 
включително обучение на ръководния 
състав, персонализирано обучение, 
модули за бакалавърски курсове или 
програми за училищата.
5. EIT въвежда специално 
предназначена за хората схема, за да 
гарантира, че талантите, като 
например студенти, изследователи, 
преподаватели и предприемачи на 
всички професионални равнища, извън 
ОЗИ и техните центрове за 
съвместно ползване, ще бъдат 
свързани с EIT. Програмата не само 
осигурява на най-талантливите хора 
възможност да се възползват от 
средата за иновации, създадена в 
центровете за съвместно ползване, но 
и поощрява тези хора да използват 
пълноценно натрупаните знания и 
умения в области, които не попадат в 
обхвата на ОЗИ. По принцип 
фондацията на EIT би могла да 
изиграе съществена роля в тази 
област.
6. Управителният съвет на EIT може 
редовно да организира европейски или 
международни конференции по 
съответните въпроси, свързани с 
обхвата на неговите дейности, 
превръщайки EIT в истинска пресечна 
точка за научни изследователи, 
специалисти, учители и студенти от 
цяла Европа и извън нея.
7. EIT спомага за развитието на 
необходимите човешки ресурси за 
общество на иновациите, като 
обучава ключови действащи лица, 
като например студенти, 
изследователи и предприемачи, и 
определя рамковите условия и най-
добрите практики по отношение на 
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проблеми на политиката, 
нормативната уредба или 
стандартизацията в съответния 
сектор.
8. EIT насърчава създаването на 
мрежа на бившите възпитаници на 
EIT, като по този начин засилва 
обмена на знания, наставничеството 
и работата в мрежа.
9. EIT, в сътрудничество с 
Комисията, помага на ОЗИ да 
установят контакти с регионални и 
местни органи, тъй като те имат 
важна роля в свързването на 
предприятия, особено МСП, 
институции на знанието и държавни 
органи, като по този начин служи 
като посредник между тези 
разнообразни участници, държавите 
членки и Съюза.

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Член 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1д

Права на интелектуална собственост
1. Що се отнася до политиката за 
научната информация относно 
неговите данни и открития от 
научни изследвания, свободният 
достъп до публикациите е основният 
принцип на EIT, тъй като той се 
счита за ключов инструмент за 
осигуряване и подобряване на 
разпространението на научна 
информация в Европейския съюз. 
Следователно EIT ще покрива всички 
разходи за публикуваните след 
партньорска оценка статии в 



PR\902884BG.doc 19/44 PE489.613v01-00

BG

журнали със свободен достъп, както и 
за поместването на статии в база от 
учебни материали със свободен 
достъп.
2. Тази политика на свободен достъп 
се ограничава до използване на 
предоставената информация с 
нестопанска цел. При всяко 
използване с цел печалба EIT се 
стреми изцяло да защитава правата 
на интелектуална собственост 
(ПИС) на EIT, на ОЗИ и на 
изследователите.
3. Установени са правила в областта 
на интелектуалната собственост, 
които предвиждат разпределяне на 
печалбите от ПИС между EIT, 
изследователите, участващите 
дружества и ОЗИ като правен субект, 
в зависимост от всяка конкретна 
ситуация, свързана с интелектуална 
собственост. Това ще осигури 
известна възвращаемост на 
инвестициите на EIT.

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 1e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1е
Централен офис на EIT
1. Централният офис на EIT 
предоставя някои услуги на ОЗИ по 
хоризонтални въпроси, по отношение 
на които може да бъде повишена 
ефикасността, и въвежда други 
корпоративни политики със същата 
цел.
2. Същевременно централният офис 
на EIT развива капацитет редовно да 
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систематизира извлечените от ОЗИ 
поуки и да предоставя заключенията 
за ползване на останалите 
представители на сферата на 
иновациите. Централният офис на 
EIT предоставя някои услуги на ОЗИ 
по хоризонтални въпроси, по 
отношение на които може да бъде 
повишена ефикасността, и въвежда 
други корпоративни политики със 
същата цел. С течение на времето 
централният офис на EIT ще се 
превърне в ценен източник на добри 
практики и в истински експертен 
партньор за създателите на 
политики.
3. Привличането и задържането на 
талантливи специалисти е истинско 
предизвикателство за централния 
офис на EIT. За да може там да 
работят най-талантливите и 
квалифицирани специалисти, EIT 
набелязва ясна стратегия за 
човешките ресурси за своя екип, 
следвайки принципа на Съюза за добри 
работни места, включително 
възможности извън прякото наемане 
на работа, като командироване или 
временни назначения, които 
насърчават редовния обмен на 
персонал и стажанти с други 
отлични институции за научни 
изследвания.
4. Като институция от световно 
значение в областта на технологиите 
и иновациите, цялостно отдадена на 
високите постижения, EIT трябва да 
разполага с най-добрите помещения. 
Това не само ще отрази значението, 
което Съюзът отдава на своята 
политика в областта на 
технологиите и иновациите, но и 
може да се превърне в инструмент от 
първостепенно значение за 
институционалната комуникация на 
EIT, за неговите международни 
отношения и за укрепване на неговата 
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световна запазена марка за високи 
постижения.
5. За да развие добре своите програми 
и дейности, както е определено в 
стратегическата програма, EIT се 
нуждае от различен вид помещения. 
Европейският парламент е готов да 
подпомогне преместването на 
централния офис на EIT в сградите 
на Европейския парламент в 
Страсбург. Тези сгради имат пълния 
потенциал да се превърнат в евтино, 
лесно и бързо решение за разполагане 
на седалището на EIT, на 
централните офиси или центровете 
за съвместно ползване на някои ОЗИ, 
на новосъздадени предприятия, 
фондацията на EIT и мрежата на 
бившите възпитаници на EIT, но 
също и за организиране на големи и 
малки конференции, спонсорирани от 
EIT, на инициативи в рамките на 
ОЗИ, на магистърски и докторски
курсове и образователни програми, 
както и на технологични или научни 
изложби и други събития.
6. Комисията заедно с управителния 
съвет на EIT през 2015 г. ще 
представи проучване на Парламента 
и на Съвета относно 
институционалните, финансовите и 
логистичните затруднения, които 
трябва да се преодолеят, за да се 
пристъпи към преместването на 
централния офис на EIT в сградите 
на Европейския парламент в 
Страсбург.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за решение
Член 1ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1ж
Сътрудничество в рамките на Съюза 
и международно сътрудничество
1. EIT, като инструмент за 
сътрудничество в целия Съюз между 
всички заинтересовани страни от 
триъгълника на знанието,работи на 
базата на сътрудничество и 
допълване — а не на конкуриране — с 
научноизследователските и 
образователните институции на 
всички държави членки, а именно с 
асоциации на университети, 
предприятия, клъстери и 
научноизследователски организации.
2. В тясно сътрудничество с ОЗИ EIT 
развива силна международна 
стратегия, като набелязва 
подходящи съмишленици и 
потенциални партньори от Съюза и 
извън него и поддържа връзки с тях. 
Чрез създаването на силна 
международна запазена марка на EIT 
(чрез високите постижения на своя 
персонал, на своите дейности, на 
своите публикации и на своето 
престижно местоположение) и 
изграждането на стратегически 
отношения с ключови партньори от 
цял свят, EIT сам по себе си може да 
стане привлекателен и да увеличи 
привлекателността на партньорите 
в рамките на ОЗИ.
3. EIT създава постоянен форум на 
заинтересованите страни на EIT с 
оглед улесняване на 
взаимодействието и взаимното 
споделяне на опит с по-широк кръг 
представители на сферата на 
иновациите от всички области на 
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триъгълника на знанието, в това 
число националните и регионалните 
органи.
4. EIT използва редовно 
съществуващите асоциации на 
университети, стопански и 
научноизследователски организации, а 
така също клъстерни организации, 
като платформи за обмен на знания и 
разпространение на постигнатите 
резултати.
5. EIT създава механизъм за по-
нататъшно улесняване на полезните 
взаимодействия между EIT, неговите 
ОЗИ и други инициативи на Съюза, 
като например годишна среща между 
EIT, ОЗИ и съответните служби на 
Комисията.
6. EIT се използва като ключов 
инструмент на Европейския съюз за 
сътрудничество на световно равнище 
в областите на технологиите и 
иновациите.

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Член 1з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1з
EIT и други инструменти на Съюза
1. EIT и ОЗИ, като единственият 
инструмент, който завършва 
триъгълника на знанието,
предоставят допълнителни 
възможности в областта на 
иновациите, предприемачеството и 
промишлеността на изследователи 
по програмата „Мария Кюри“ и 
студенти по програмата „Еразъм за 
всички“.
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2. Въз основа на своите 
характеристики, ОЗИ предоставят 
ядрото на паневропейската политика 
и програма в областта на 
иновациите, както и съвместни 
технологични инициативи (СТИ), 
които са ключов инструмент за 
преодоляване на разпокъсаността в 
областта на научните изследвания, и 
следва да бъдат по-ясни, като между 
двата инструмента следва да се 
установи прогресивен подход. 
Съвместните технологични 
инициативи (СТИ) и новосъздадените 
публично-частни партньорства 
осигуряват платформи за 
насърчаване на мащабни научни 
изследвания, насочени към 
промишлеността, и следва да се 
причисляват към СИП от гледна 
точка на поощряването на устойчив, 
преразпределящ и конкурентоспособен 
растеж.
3. EIT подкрепя взаимодействието с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за 
съвместно ползване осигуряват 
трансгранично сътрудничество и са в 
добра позиция да се възползват от 
различни схеми за финансиране в 
съответните региони. Центровете за 
съвместно ползване имат важна роля 
за укрепването на връзките на местно 
и на международно равнище.

Or. en

Изменение 17
Предложение за решение
Приложение 1 – част 2 – точка 2.1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В бъдеще следва да се дават по-ясни 
насоки от самото начало, още от 
процедурата за избор, за да се 
гарантира, че всички ОЗИ имат общи 
основни стратегически характеристики, 
като същевременно се предоставя 
възможност за диференцирани подходи 
по отношение на тяхната организация, 
резултати и финансиране. На последно 
място, съществуващите за момента три 
ОЗИ не осигуряват необходимата 
критична маса, за да може EIT да 
разгърне напълно потенциала си на 
водещ институт в областта на 
иновациите. При наличието на само три 
ОЗИ те разполагат с ограничен 
капацитет да извличат взаимни ползи от 
непосредствени възможности за 
иновации, както и да реализират 
икономии от мащаба от гледна точка на 
администрацията и разпространението 
на резултатите. Това означава също 
така, че мащабът на EIT не е достатъчно 
голям, за да му позволи да действа 
наистина като самостоятелна 
европейска институция. Във връзка с 
това е необходимо да бъдат създадени 
още ОЗИ, за да може EIT да натрупа 
необходимата критична маса за
превръщането му в нещо повече от 
„сбор от съставни части“. Ако 
задачата на EIT е да изпробва нови 
модели за управление и ръководене на 
иновациите посредством ОЗИ, ще е 
необходимо създаването на ограничен 
брой допълнителни партньорства, за да 
може да се разшири извадката, върху 
която се опира опитът на EIT.

В бъдеще следва да се дават по-ясни 
насоки от самото начало, още от 
процедурата за избор, за да се 
гарантира, че всички ОЗИ имат общи 
основни стратегически характеристики, 
като същевременно се предоставя 
възможност за диференцирани подходи 
по отношение на тяхната организация, 
резултати и финансиране. На последно 
място, съществуващите за момента три 
ОЗИ не осигуряват необходимата 
критична маса, за да може EIT да 
разгърне напълно потенциала си на 
водещ институт в областта на 
иновациите. При наличието на само три 
ОЗИ те разполагат с ограничен 
капацитет да извличат взаимни ползи от 
непосредствени възможности за 
иновации, както и да реализират 
икономии от мащаба от гледна точка на 
администрацията и разпространението 
на резултатите. Това означава също 
така, че мащабът на EIT все още не е 
достатъчно голям, за да му позволи да 
действа наистина като самостоятелна 
европейска институция.

EIT като истински институт
EIT трябва да бъде нещо повече от 
„сбор от съставните си части“, 
които понастоящем са ОЗИ. ЕС се 
нуждае от знак за високи 
постижения по отношение на 
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иновациите, който да бъде 
международно разпознаваем, а това 
може да се постигне, като се 
предостави на EIT обширно и 
всеобхватно поле на действие.
Във връзка с това е необходимо да 
бъдат създадени още ОЗИ, за да може 
EIT да натрупа критична маса. Ако 
задачата на EIT е да изпробва нови 
модели за управление и ръководене на 
иновациите посредством ОЗИ, ще е 
необходимо създаването на ограничен 
брой допълнителни партньорства, за да 
може да се разшири извадката, върху 
която се опира опитът на EIT.

EIT има за цел да укрепи и доразвие 
ролята си на „инвеститор“, който 
насърчава и позволява на 
съществуващите центрове за високи 
постижения в сферата на научните 
изследвания, стопанската дейност и 
висшето образование в Европа да 
обединят усилията си, и подпомага 
дългосрочното им системно 
сътрудничество.
Въпреки това ЕС не може да си 
позволи да губи или пропилява знания. 
Предвид това EIT трябва също да 
включва и мрежи от университети, 
освен тези, които вече участват в 
ОЗИ, както и безвъзмездно 
финансиране за иновации по 
програмата „Мария Кюри“, и да 
работи в тясно сътрудничество и 
връзка със СТИ, с Регионалните 
общности за иновации и внедряване и 
с други иновативни форми на 
осъществяване или насърчаване на 
научни изследвания, които могат да 
възникнат, включително и по-малки 
ОЗИ. Макар че предметът на научно 
изследване не е в основата на 
съществуващите ОЗИ, EIT насърчава 
мултидисциплинарни подходи към 
иновациите и подпомага развитието 
на нетехнологични, организационни, 
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системни иновации и иновации в 
публичния сектор като необходимо 
допълнение към съществуващите 
иновационни дейности, както и към 
възможните бъдещи такива.

Or. en

Изменение 18
Предложение за решение
Приложение 1 – част 2 – точка 2.1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на извлечените поуки 
целта на EIT е да укрепи и доразвие 
ролята си на инвеститор, който 
насърчава и позволява на 
съществуващите центрове за високи 
постижения в сферата на научните 
изследвания, стопанската дейност и 
висшето образование в Европа да 
обединят усилията си, и подпомага 
дългосрочно системно 
сътрудничество между тях 
посредством ОЗИ.

заличава се

Or. en

Изменение 19
Предложение за решение
Приложение 1 – част 2 – точка 2.1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът „EIT в ролята на инвеститор“ 
означава да се наблегне върху 
установяването на най-добрите 
стратегическите възможности и подбора 
на кръг от партньорства на световно 
равнище — ОЗИ, които да осъществяват 
набелязаните цели. Като част от този 
подход всяка година EIT отпуска 

Подходът „EIT в ролята на инвеститор“ 
означава да се наблегне върху 
установяването на най-добрите 
стратегическите възможности и подбора 
на кръг от партньорства на световно 
равнище — ОЗИ, които да осъществяват 
набелязаните цели. Като част от този 
подход всяка година EIT отпуска 
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безвъзмездни средства на ОЗИ въз 
основа на резултатите през изминалия 
период и предложените в бизнес 
плановете им дейности. В оценката на 
бизнес плановете ще участват и 
независими външни експерти. В това 
отношение EIT следва не само да 
набележи широкообхватни ориентири и 
цели, но и да предостави необходимата 
подкрепа на ОЗИ, както и да наблюдава 
изпълнението им. В същото време на 
ОЗИ се предоставя значителна свобода 
на действие за определяне на 
вътрешните им стратегии и 
организация, както и за провеждане на 
дейностите им и привличане на 
необходимите таланти и средства.

безвъзмездни средства на ОЗИ въз 
основа на резултатите през изминалия 
период и предложените в бизнес 
плановете им дейности, следвайки ясна, 
прозрачна и публична процедура. В 
оценката на бизнес плановете ще 
участват и независими външни 
експерти. В това отношение EIT следва 
не само да набележи широкообхватни 
ориентири и цели, но и да предостави 
необходимата подкрепа на ОЗИ, както и 
да наблюдава изпълнението им. В 
същото време на ОЗИ се предоставя 
значителна свобода на действие за 
определяне на вътрешните им стратегии
и организация, както и за провеждане на 
дейностите им и привличане на 
необходимите таланти и средства.

Or. en

Изменение 20
Предложение за решение
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще подпомага активно първите три 
ОЗИ, за да засили потенциала и 
въздействието им, както и приноса им за 
реализирането на целите, набелязани в 
„Хоризонт 2020“. С течение на времето 
ОЗИ ще разширят обхвата на 
първоначалния си набор от дейности, за 
да се възползват от новите възможности 
по отношение на пазара или на 
обществото. За да подпомогне тези 
процеси, EIT ще препоръча и определи в 
тясно сътрудничество с отделните ОЗИ 
конкретни стратегии за съфинансиране, 
които в същото време подкрепят 
стратегически дейности от гледна точка 
на EIT.

EIT ще подпомага активно първите три 
ОЗИ, за да засили потенциала и 
въздействието им, както и приноса им за 
реализирането на целите, набелязани в 
„Хоризонт 2020“. С течение на времето 
ОЗИ ще разширят обхвата на 
първоначалния си набор от дейности, за 
да се възползват от новите възможности 
по отношение на пазара или на 
обществото. За да подпомогне тези 
процеси, EIT ще препоръча и определи 
— по ясен, прозрачен и публичен 
начин — в тясно сътрудничество с 
отделните ОЗИ конкретни стратегии за 
съфинансиране, които в същото време 
подкрепят стратегически дейности от 
гледна точка на EIT.
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Or. en

Изменение 21
Предложение за решение
Приложение І – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Ефектът на лоста“ е една от 
основните цели, поради които EIT 
използва финансиране от Съюза. EIT 
и ОЗИ следва също да се стремят към 
полезни взаимодействия със 
съответните инициативи на Съюза, 
както и с възникващите центрове за 
високи постижения или иновативни 
райони в по-слабо развитите държави 
членки.

Or. en

Изменение 22
Предложение за решение
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори, но са на 
предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика на 
знанието. За тази цел EIT активно 
развива квалификационните степени с 
означението на EIT, като следи за 
качеството им и съгласуваното им 
прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните органи 

ОЗИ не само се опират на отличната 
научноизследователска база, с която 
разполагат техните партньори, но са на 
предни позиции и в развитието и 
изпълнението на образователната мисия 
на EIT. Целта е да се образоват и обучат 
талантливи хора, които да притежават 
необходимите умения, познания и 
нагласи в световната икономика на 
знанието. За тази цел EIT активно 
развива квалификационните степени с 
означението на EIT, като следи за 
качеството им и съгласуваното им 
прилагане във всички ОЗИ. В това 
начинание те широко ще използват 
партньорски и експертни оценки и ще 
установят диалог с националните органи 
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за осигуряване на качество. Това ще 
подобри националното и 
международното признаване на 
квалификациите, обозначени като 
степени и дипломи на EIT, и ще повиши 
тяхната привлекателност в световен 
мащаб, като същевременно ще осигури 
платформа за сътрудничество на 
международно равнище. Занапред ОЗИ 
ще се насърчават да разширят 
образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, персонализирано 
обучение и летни училища. С цел да се 
засили влиянието на провежданата от 
ОЗИ образователна дейност и да се 
обхване по-широк кръг от учащи се, 
ОЗИ могат да прибягнат до 
експериментално разработване на 
модули за бакалавърски курсове или 
програми за училищата.

за осигуряване на качество. Това ще 
подобри националното и 
международното признаване на 
квалификациите, обозначени като 
степени и дипломи на EIT, и ще повиши 
тяхната привлекателност в световен 
мащаб, като същевременно ще осигури 
платформа за сътрудничество на 
международно равнище. Занапред ОЗИ 
ще се насърчават да разширят 
образователната си дейност извън 
рамките на следдипломното 
образование и да предлагат по-
разнообразни форми на обучение, 
прилагащи по-широка гама от 
иновативни дейности за професионално 
развитие, включително обучение на 
ръководния състав, курсове за 
персонализирано обучение 
(включително курсове за 
професионално обучение) и летни 
училища. С цел да се засили влиянието 
на провежданата от ОЗИ образователна 
дейност и да се обхване по-широк кръг 
от учащи се, ОЗИ могат да прибягнат до 
експериментално разработване на 
модули за бакалавърски курсове или 
програми за училищата.

Or. en

Изменение 23
Предложение за решение
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 

За да засили още повече въздействието 
на иновациите и да насърчи 
иновационната дейност по нови 
обществени предизвикателства, EIT 
постепенно ще разшири кръга от ОЗИ. 
Като следва тенденция за нарастващо 
развитие при изграждането на нови 
ОЗИ, EIT ще гарантира, че поуките, 



PR\902884BG.doc 31/44 PE489.613v01-00

BG

извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. Следователно в 
периода 2014 — 2020 г. нови ОЗИ ще 
бъдат създадени на два етапа, т.е. по 
три нови ОЗИ през 2014 г. и 2018 г., с 
което общият брой на ОЗИ в периода 
2014—2020 г. ще достигне девет 
(което се равнява на създаването на 
40—50 центъра за съвместно ползване 
на територията на ЕС). Евентуалната 
нова процедура за избор на ОЗИ през 
2018 г. непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

извлечени от предходните етапи, са 
надлежно взети под внимание и че ОЗИ 
се създават само в области, в които са 
налице безспорен потенциал за 
иновации и първокласни постижения, 
върху които да се гради. Следователно в 
периода 2014 — 2020 г. нови ОЗИ ще 
бъдат създадени на два етапа, първият 
ще започне през 2014 г., а вторият 
през 2018 г. Евентуалната нова 
процедура за избор на ОЗИ през 2018 г. 
непременно ще се основава на 
резултатите от задълбочена външна 
оценка на EIT и на съществуващите 
ОЗИ, в това число оценка на 
икономическото и общественото 
въздействие на ОЗИ и на приноса на EIT 
за засилване на иновационния капацитет 
на ЕС и на държавите членки, както и на 
резултатите от оценките на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Изменение 24
Предложение за решение
Приложение І – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – алинея 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този списък неминуемо представлява 
просто една отправна точка за 
анализ на новите ОЗИ, но не може да 
се счита за изчерпателен. Новите 
ОЗИ, включително техните 
приоритетни области и 
организацията и насрочването на 
процедурата за избор, следва да бъдат 
стартирани и избирани чрез отворена 
тръжна процедура в съответствие с 
приоритетите и целите в рамките 
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на обхвата на „обществените 
предизвикателства“ и „лидерството 
в ключови индустриални технологии“.

Or. en

Изменение 25
Предложение за решение
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на така набелязаните 
теми EIT ще разполага с пълна 
свобода да организира бъдещата 
процедура за избор на ОЗИ. Успехът на 
бъдещите покани за създаване на ОЗИ 
ще зависи до голяма степен от 
предоставянето на ясни насоки по 
отношение на очакванията и 
изискванията, както и от определянето
на срокове, които да позволят на 
кандидатите за ОЗИ да се организират 
много добре в правно и във финансово 
отношение, преди да представят 
предложение. Изборът на ОЗИ ще се 
осъществява с помощта на подробни 
критерии, определени в регламента за 
EIT, въз основа на общовалидните 
принципи за високи научни постижения 
и значимост на иновациите. Всяка 
избрана ОЗИ ще трябва да демонстрира 
по какъв начин възнамерява да постигне 
максимално въздействие в дадената 
област, както и да докаже 
жизнеспособността на стратегията си.

Успехът на бъдещите покани за 
създаване на ОЗИ ще зависи до голяма 
степен от предоставянето на ясни 
насоки по отношение на очакванията и 
изискванията, както и от определянето 
на срок, който да позволи на 
кандидатите за ОЗИ да се организират 
много добре в правно и във финансово 
отношение, преди да представят 
предложение. Изборът на ОЗИ ще се 
осъществява с помощта на подробни 
критерии, определени в регламента за 
EIT, въз основа на общовалидните 
принципи за високи научни постижения 
и значимост на иновациите. Всяка 
избрана ОЗИ ще трябва да демонстрира 
по какъв начин възнамерява да постигне 
максимално въздействие в дадената 
област, както и да докаже 
жизнеспособността на стратегията си.
По-добрите предложения ще бъдат 
насрочени да стартират през 2014 г., 
а след това, след оценката на 
програма „Хоризонт 2020“, на EIT и 
на ОЗИ, ще бъде открита нова 
тръжна процедура за избор на новите 
ОЗИ, които да стартират през 2018 г.

Or. en
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Изменение 26
Предложение за решение
Приложение 1 – част 2 – точка 2.2 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT има ясна задача да
привлича таланти от държави извън 
границите на ЕС. Чрез създаването на 
силна запазена марка и изграждането на 
стратегически отношения с ключови 
партньори от цял свят EIT може да 
повиши привлекателността на 
партньорите в рамките на ОЗИ. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата Еразъм за всички и 
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили обмена 
на знания, наставничеството и работата 
в мрежа, като насърчи създаването на 
мрежа на бившите възпитаници на EIT.

Освен това EIT има ясна задача в
международното сътрудничество в 
областта на знанията и иновациите. 
Чрез създаването на силна запазена 
марка и изграждането на стратегически 
отношения с ключови партньори от цял 
свят EIT може да повиши 
привлекателността на партньорите в 
рамките на ОЗИ или всяка друга нейна 
дейност или поле на действие. В тясно 
сътрудничество с ОЗИ EIT следва да 
развие силна международна стратегия, 
като набележи подходящи 
съмишленици и потенциални партньори 
и поддържа връзки с тях. В този 
контекст EIT и ОЗИ следва да извлекат 
максимална полза от съществуващите 
инициативи на ЕС в тази област, като 
програмата „Еразъм за всички“ и 
действията по програма „Мария Кюри“. 
Освен това EIT може да засили обмена 
на знания, наставничеството и работата 
в мрежа, като насърчи, наред с другото,
създаването на мрежа на бившите 
възпитаници на EIT.

Or. en

Изменение 27
Предложение за решение
Приложение I – част 2 – точка 2.3 – параграф 5 – подточка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

ще създаде в сътрудничество с 
Комисията и ОЗИ цялостна система за 
наблюдение: на приноса на EIT към 
„Хоризонт 2020“; на въздействието на 
EIT, оказвано чрез собствената му 
дейност или чрез провежданите от ОЗИ 

ще създаде в сътрудничество с 
Комисията и ОЗИ цялостна система за 
наблюдение: на приноса на EIT към 
„Хоризонт 2020“; на въздействието на 
EIT, оказвано чрез собствената му 
дейност или чрез провежданите от ОЗИ 
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дейности; както и на резултатите на 
ОЗИ. EIT ще докладва за всички свои 
дейности по наблюдение в годишния 
доклад за дейността.

дейности; както и на резултатите на 
ОЗИ. EIT ще докладва за всички свои 
дейности по наблюдение в годишния 
доклад за дейността, който трябва да 
се изпраща на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 28
Предложение за решение
Приложение 1 – част 3 – точка 3.2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 
на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 
насърчава обмена на информация и опит 
между отделните ОЗИ, улеснява 
връзките с институциите на ЕС и други 
ключови организации, като 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), или 
като се ангажира със специфични 
плуридисциплинарни въпроси, като 
консултации в областта на 

Като се отдалечи от чисто 
административната си роля, 
централният офис на EIT ще 
оптимизира оперативните си функции, 
за да насочи общностите към 
максимална ефективност и да осигури 
широко разпространение на добрите 
резултати. Ефективността може да се 
повиши чрез предоставянето на някои 
услуги и функции централизирано, а не 
на равнището на отделните ОЗИ. Макар 
че всяка ОЗИ работи по специфична 
тема, някои елементи са от 
плуридисциплинарно естество и именно 
по отношение на тях EIT е в състояние 
да осигури осезаема добавена стойност. 
Подобна роля на доставчик на познания 
може да изпълнява най-вече 
централният офис на EIT, който ще се 
превърне в информационен посредник и 
ценен съмишленик, например като 
насърчава обмена на информация и опит 
между отделните ОЗИ, като насърчава 
обмена на знания между ОЗИ и 
университетските мрежи, 
Регионалните общности за иновации 
и внедряване, по-малките ОЗИ и други 
научноизследователски дейности, 
провеждани с финансиране от EIT,
улеснява връзките с институциите на ЕС 
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интелектуалната собственост, трансфер 
на технологии и знания, съпоставяне с 
най-добрите международни практики 
или провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ. 
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо
значение да установят надеждни 
механизми за системно сътрудничество 
по плуридисциплинарни въпроси.

и други ключови организации, като 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), или 
като се ангажира със специфични 
плуридисциплинарни въпроси, като 
консултации в областта на 
интелектуалната собственост, трансфер 
на технологии и знания, съпоставяне с 
най-добрите международни практики 
или провеждане на изследвания за 
изготвянето на прогнози и 
предвиждания, с чиято помощ да се 
очертават бъдещи насоки за EIT и ОЗИ. 
EIT и ОЗИ следва да решат заедно на 
чие равнище тези задачи могат да бъдат 
изпълнени най-добре. В това отношение 
за EIT и ОЗИ ще е от решаващо 
значение да установят надеждни 
механизми за системно сътрудничество 
по плуридисциплинарни въпроси.

Or. en

Изменение 29
Предложение за решение
Приложение 1 – част 4 – точка 4.2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните нужди на EIT за периода
2014 —2020 г. възлизат на 3,1 
млрд. EUR и се основават на три 
основни компонента: разходите, 
необходими за укрепване на 
съществуващите три ОЗИ, за 
постепенно създаване на нови ОЗИ, 
съответно през 2014 г. и 2018 г., а така 
също за дейности за разпространение на 
резултатите, популяризиране и 
административни разходи.

Бюджетът на EIT за периода 2014 —
2020 г. възлиза на 3,1 млрд. EUR и се 
основава на три основни компонента: 
разходите, необходими за укрепване на 
съществуващите три ОЗИ, за 
постепенно създаване на нови ОЗИ, 
съответно през 2014 г. и 2018 г., за 
дейности за разпространение на 
резултатите, популяризиране и 
административни разходи.

Or. en
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Изменение 30
Предложение за решение
Приложение 1 – част 4 – точка 4.2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Близо 1,69 млрд. EUR (53,15 % от 
общия бюджет на EIT) са предвидени
за финансиране на определените през 
2009 г. ОЗИ, които вече са в нормален 
ритъм на работа; 1,01 млрд. EUR 
(31,81 %) са предвидени за втората
вълна от ОЗИ (които по това време ще 
са на етап създаване и развитие), а
259,75 млн. EUR (8,16 %) — за ОЗИ,
които ще бъдат създадени при 
третата вълна.

По-голямата част от бюджета на EIT 
ще бъде разпределена за предишната 
и новата втора и трета вълна от ОЗИ
в съответствие с плановете, които 
ще бъдат одобрени от управителния 
съвет, и с резултатите от 
процедурата за избор на ОЗИ, и с
темпа на прилагане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 294/2008.

Or. en

Изменение 31
Предложение за решение
Приложение 1 – част 4 – точка 4.2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Така предвиденият за периода 2014—
2020 г. бюджет на EIT за ОЗИ се 
равнява на 2,9 млрд. EUR (93,13 % от 
общия бюджет на EIT за периода 
2014—2020 г.). Очаква се посредством 
силния ефект на лоста от страна на 
EIT ОЗИ да привлекат допълнително 
8,890 млрд. EUR от други публични и 
частни източници.

заличава се

Or. en

Изменение 32
Предложение за решение
Приложение 1 – част 4 – точка 4.2 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще се включи също така в редица 
дейности за разпространение на 
резултатите и популяризиране, като 
например програмата за 
стипендианти на EIT, която 
значително ще засили въздействието от 
работата на института на територията на 
Европа. Освен това някои 
междусекторни услуги за подпомагане и 
наблюдение ще осигурят добавена 
стойност за дейностите на ОЗИ и ще 
повишат ефективността им. При 
изпълнението и разработването на 
тези дейности EIT ще трябва да 
следва стратегия, насочена към висок 
коефициент на ефективност, т.е. 
постигането на максимално 
въздействие посредством либерални 
механизми. Близо 141,76 млн. EUR 
(4,4 %) от бюджета на EIT са 
необходими за изпълнението на тези 
дейности.

EIT ще се включи в редица дейности за 
разпространение на резултатите и 
популяризиране, което значително ще 
засили въздействието от работата на 
института на територията на Европа. 
Освен това някои междусекторни 
услуги за подпомагане и наблюдение ще 
осигурят добавена стойност за 
дейностите на ОЗИ и ще повишат 
ефективността им. Близо 10 до 15 % от 
бюджета на EIT ще бъдат разпределени
за изпълнението на тези дейности.

Or. en

Изменение 33
Предложение за решение
Приложение 1 – част 4 – точка 4.2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото EIT има за задача да 
проучва нови модели за отворен 
достъп до иновации и опростяване на 
процедурите, това следва да се отрази 
в подхода му към администрацията.
Централният офис на EIT трябва да се 
отличава със стройна организация, 
която прилага стратегически подход за 
използване на експертен опит винаги, 
когато това е необходимо, без да се 
създават излишно тежки и постоянни 
структури. Административните разходи, 

Централният офис на EIT трябва да се 
отличава със стройна организация, 
която прилага стратегически подход за 
използване на експертен опит винаги, 
когато това е необходимо, без да се 
създават излишно тежки и постоянни 
структури. Административните разходи, 
които включват разходите за 
необходимия персонал, а така също 
административните, инфраструктурните 
и оперативните разходи, с течение на 
времето няма да надвишават 5 % от 
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които включват разходите за 
необходимия персонал, а така също 
административните, инфраструктурните 
и оперативните разходи, с течение на 
времето няма да надвишават 2,4 % от 
бюджета на EIT. Част от 
административните разходи се 
поемат от Унгария, където е 
разположен централният офис, чрез 
предоставянето на безплатно офис 
пространство за дейността на 
института до края на 2030 г., както и 
чрез годишно финансово участие в 
размер на 1,5 млн. EUR за разходи за 
персонал до края на 2015 г. На тази 
основа административните разходи 
следователно ще възлизат 
приблизително на 77 млн. EUR за 
периода 2014 — 2020 г.

бюджета на EIT.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съществува широк консенсус относно значението на EIT като ключов инструмент за 
политиката на ЕС в областта на технологиите и иновациите, както и за нейната 
стратегия и функциониране. Това позволява на докладчика да пропусне в настоящото 
изложение на мотивите всички онези въпроси, които не налагат значителна промяна в 
предложението на Комисията, и да наблегне на аспектите, които по наше мнение 
следва да претърпят някои промени, за да се постигнат по-добре важните цели на EIT.

EIT като европейски институт и световна запазена марка за високи постижения

EIT не е програма, EIT не е и мрежа: EIT е институт. Разбира се, той функционира в 
рамките на програма; разбира се, той изгражда мрежи за технологии и иновации с 
много различни партньори, но той е институт, играещ важна роля ― не просто на 
администратор, координатор или помощник на своите общности на знание и иновации 
(ОЗИ). Като институт, към него следва да се подхожда по много специфичен начин, 
различен от този спрямо „Хоризонт 2020“. Тъй като е не само пряк инструмент за 
иновации, но и за образование, EIT добавя цялостно образователно измерение към 
политиката на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. Това е една от 
особеностите на EIT в цялостната рамка на политиката на ЕС: той е единственият 
инструмент, който реализира триъгълника на знанието. 

Целта ни е да превърнем EIT в голям партньор в областта на иновациите в Европа и 
извън нея, както и в главен център за научни и технологични изследвания и обмен, за 
разпространение на добри практики и култура на обмен на знания. 

EIT може да засили ролята си в тази област, като организира (или организира 
съвместно със своите ОЗИ) и бъде домакин на големи конференции, семинари, 
технологични изложби, модули за бакалавърски курсове или програми за училищата, 
летни курсове, програма за стипендианти на EIT, като добавя нови програми към вече 
съществуващите магистърски и докторски програми с обозначението на EIT и към тези, 
които следва да бъдат допълнително разработени.

Макар че е институт за образование, технологии и иновации, EIT не може да се счита за 
(или да функционира като) конкурент на нашите държавни или частни университети и 
научноизследователски центрове, а по-скоро за важен инструмент, с който те 
разполагат, за да развиват по-добро сътрудничество и постоянен обмен на мнения и 
опит, и да разработват различни видове общи проекти: общи научноизследователски 
проекти, общи проекти за иновации и общи образователни проекти. По този начин EIT
по-добре ще помогне на ЕС да се справи с проблема, посочен в предложението на 
Комисията, а именно „въпреки че несъмнено са факт на цялата територия на ЕС, 
високите достижения във висшето образование, научните изследвания и иновациите 
все още твърде често остават разпокъсани.“
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Трябва да признаем и че в Европа, а дори и в световен мащаб липсва видимост и 
признание за EIT. Новата стратегическа програма следва да разреши този проблем и да 
има за цел създаването на международно призната запазена марка за високи
постижения, като помогне за привличането на таланти от Европа и чужбина и изгради 
стратегически отношения с ключови партньори от цял свят.

За постигането на тази цел са необходими различни неща. Без съмнение една 
амбициозна програма относно гореизложените дейности би помогнала за 
разрешаването на проблема; необходима е добра и ефективна комуникация; но ние 
считаме, че важната крачка напред по отношение на бъдещите помещения на института 
ще бъде ключов елемент в настоящата стратегическа програма.

Нов централен офис за EIT

Безспорен факт в бизнеса е, че централният офис на едно дружество е от първостепенно 
значение за неговата институционална комуникация и за установяване на неговата 
запазена марка. Смятаме, че е време да обърнем внимание на този въпрос, свързан с 
EIT, ако искаме да го превърнем в световна запазена марка за високи постижения, 
което изглежда е обща цел.

За да бъде възприеман от света като институция от световно значение в своята област, 
цялостно отдадена на високите постижения, EIT трябва да разполага с най-добрите 
помещения. Това ще отрази значението, което ЕС отдава на своята политика в областта 
на технологиите и иновациите.

Според нас сградите на Европейския парламент в Страсбург са напълно подходящи за 
EIT. Смятаме също, че преместването на централния офис на EIT в сградите ни в 
Страсбург представлява положителна промяна не само за EIT, но и за Парламента, и за 
ЕС, както от политическа, така и от икономическа гледна точка. Това би било много 
положително решение и за град Страсбург. Нека проверим защо.

Разполагането на EIT в сградите на ЕП в Страсбург веднага би привлякло вниманието 
на Европа и света и би поставило проекта за EIT във фокуса на световните медии. За 
европейските граждани и бизнеса, и за нашите световни партньори това би било символ 
на новата визия, която ЕС приема за следващия седемгодишен период, укрепвайки 
своята съсредоточеност и ангажираност за една по-силна политика в областта на 
иновациите.

От политическа гледна точка това съответства на мнението на мнозинството от 
членовете на ЕП, неотдавна потвърдено два пъти с поименно гласуване, че 
Парламентът трябва да има едно седалище. Но то би дало отговор и на желанието на 
много членове на ЕП да не се оставя „черна дупка“ вследствие на тяхното решение. 

От гледна точка на общественото мнение спрямо ЕС и неговите институции най-вече в 
сегашното време на криза и на съкращавания на публичните разходи, това решение би 
породило съпричастност.
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От икономическа гледна точка и разглеждайки общия бюджет на ЕС на световно 
равнище, както и трябва да направим, това решение единствено би допринесло за 
намаляване на общите разходи. За приемането на това решение не са необходими 
допълнителни парични средства, дори напротив.

За град Страсбург това би било много положително решение. Престижът на града няма 
да бъде засегнат; дори ще бъде повишен, тъй като градът ще се превърне в 
европейската столица на знанието и иновациите не само заради местоположението на 
EIT, а и защото, благодарение на характеристиките на сградите, в същите помещения 
биха могли да се разположат и други европейски научни или изследователски проекти 
и институции. За доброто управление на живота в града много по-подходящо е да има 
хора, които постоянно живеят и работят там, вместо хиляди пътуващи да идват в него 
три дни в месеца. Във всички случаи EIT редовно ще организира в Страсбург много и 
големи събития с много участници.

За EIT и настоящите му, но главно бъдещите му дейности, помещенията в Страсбург 
изглеждат напълно подходящи. Те имат пълния потенциал да се превърнат в евтино, 
лесно и бързо решение за разполагане на седалището на EIT, но и са подходящи за
организиране от EIT на големи конференции, семинари, обучителни дейности и 
курсове, както и технологични и научни изложби с множество големи и малки 
заседателни зали (или стаи), офиси, барове и ресторанти, дори няколко стотици стаи, 
оборудвани с баня, където участниците в тези събития, идващи от цял свят, ще могат да 
се настанят безплатно.

В сградата в Страсбург ще бъдат разположени също и фондацията на EIT, форумът на 
заинтересованите страни на EIT, асоциацията на бившите възпитаници на EIT и други 
инициативи, нови дружества и мрежи от университети.

Тук биха могли да се разположат някои нови центрове на ОЗИ за съвместно ползване, в 
които партньорите ще имат отлични условия за ежедневна работа в тясно 
сътрудничество (това следва да не нарушава основните политически насоки за 
разпределението на ОЗИ, което спомага за укрепването на връзките на местно и на 
международно равнище и на сътрудничеството с различни национални и регионални 
органи и университети, местни клъстери и МПС).

Знаем, че ЕП не може сам да вземе решение за тази промяна. Но той може да изложи 
позицията си и да прикани Комисията да проучи нейната приложимост. Това е нашето 
предложение.

Разпределение на ресурсите

За да осъществим задачите, необходими за превръщането на EIT в световна запазена 
марка за високи постижения, ни е необходим реален бюджет за EIT, който значително 
надвишава сумата на бюджета за ОЗИ. В предложението на Комисията са посочени 
4,4 % за дейности по разпространение и популяризиране и 2 % за административни 
разходи. Това разпределение на ресурсите съответства на сегашната визия за средства 
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„изцяло за ОЗИ“ (или почти „изцяло за ОЗИ“). Но вероятно визията за EIT като проект, 
включващ средства „изцяло за ОЗИ“, не е толкова адекватна за важната мисия и роля, 
които EIT може да играе в ЕС, както е описано по-горе и както се посочва в 
предложението на Комисията.

При все това, за да изградим EIT въз основа на различна и по-амбициозна визия, 
всъщност не са ни необходими повече пари за него: достатъчна би била една проста 
промяна в разпределението на ресурсите, предвиждани от Комисията. Възможно 
решение е да се разпределят от 10 до 15 % от общия бюджет за собствените дейности 
на EIT, запазвайки 2 % за административни разходи, а останалите средства да се 
запазят за ОЗИ, като се имат предвид техните нужди в зависимост от броя и размера на 
ОЗИ.

Относно броя и размера на ОЗИ

Моделът и размерът на ОЗИ, използвани в процеса на създаването на първите три ОЗИ, 
условието за които беше да притежават критична маса още от момента на тяхното 
създаване, вероятно беше подходяща форма за стартиране на проекта. В сферата на 
технологиите и иновациите особено важно е да се постигне критична маса. 

Подобно изискване би могло да се запази за някои от новите ОЗИ. Но сега вероятно е 
възможно да се възприеме малко по-различен подход: ако EIT съществува като такъв и 
е с добри размери, не може ли той да се разглежда поотделно и по всяко време да може 
да се съчетава със съществуващите ОЗИ като елемент на критична маса или като 
основа за критична маса, улеснявайки създаването на по-малки ОЗИ или други 
регионални проекти за сътрудничество на EIT? В някои случаи по-малките ОЗИ може 
да се окажат по-добро решение за преодоляване на някои предизвикателства. В този 
случай запазването на догматичен подход спрямо размера на ОЗИ (универсален подход) 
би могло да бъде препятствие пред намирането на най-добрия отговор.

Следва да действаме според това, което понякога се случва в сферата на бизнеса, 
където решението да се основе малко дружество, свързано с голяма група, може да 
предостави както опростеността и гъвкавостта на малките организации, така и 
престижа, стабилността и пазарните гаранции на голямата група, съчетани по 
благонадежден и диалектически начин.

Понастоящем ОЗИ се разработват по брой, по тематично разнообразие и спрямо 
регионалния обхват. Следва да подчертаем, че независимо дали са големи или малки, 
ОЗИ следва винаги да представляват тясно интегрирани дългосрочни партньорства, 
които обединяват университети, предприятия, включително МСП, и други активни 
участници в сферата на иновациите, около конкретни обществени предизвикателства.

За периода 2014—2020 г. Комисията вече е определила следните тематични области, за 
които създаването на нови ОЗИ разполага с най-голям потенциал да добави стойност 
към вече съществуващи дейности и да даде истински тласък на иновациите:
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• Производство с добавена стойност
• Храна за бъдещето — устойчиво развита продоволствена верига от ресурсите до 
потребителите
• Иновации за здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора
• Суровини — устойчиво развито проучване, добив, преработка, рециклиране и 
заместване
• Интелигентни и сигурни общества
• Градска мобилност

Считаме, че е твърде рано този списък да бъде одобрен и приключен и че следва 
допълнително да се разработи подход „отдолу-нагоре“, в който други области също 
следва да бъдат обект на приложения, които си струва да се вземат под внимание, като 
например случая с устойчивото използване на моретата и ОЗИ относно водната и 
морската среда. Този списък все още не е приключен, нито е взето решение относно 
броя, размера и времевата рамка за новите ОЗИ, които ще бъдат създадени. EIT ще 
разполага с пълна свобода съгласно регламента да организира бъдещата процедура за 
избор на ОЗИ по открит, прозрачен и конкурентен начин, като взема под внимание 
приоритетите, определени в програмата „Хоризонт 2020“.

Управителният съвет на EIT следва да има пълната свобода, съгласно процедурата, 
определена в регламента за EIT, да организира по публичен и прозрачен начин 
бъдещата процедура по избор на ОЗИ, въз онова на общите теми, съответстващи на 
големите обществени предизвикателства. Поканата за представяне на кандидатури 
следва да бъде по-отворена, вместо предварително да се определят три области на 
дейност за всяка вълна от ОЗИ, както предложи Комисията. Тя би могла да бъде 
отворена в по-голяма или по-малка степен.

Един по-гъвкав подход спрямо размера (и нуждите от финансиране) на ОЗИ може да 
спомогне за намиране на решение, чрез което повече от три нови ОЗИ да могат да 
бъдат предвидени за втората и/или третата вълна.
И все пак управителният съвет ще гарантира, че институциите на ЕС, а именно 
Парламентът, са напълно информирани относно тази процедура и ще вземе под 
внимание техните становища по въпроса.

Относно дългосрочните икономически връзки с ОЗИ

През първата фаза от съществуването на ОЗИ EIT осигурява до 25 % от бюджета на 
ОЗИ. Възвращаемостта на инвестициите на EIT в ОЗИ може да се измери като ползи за 
обществото и икономиката, като например по-добри възможности за образование, 
създаване на нови предприятия и нови работни места, както и на нови продукти и 
услуги.

С времето, възползвайки се от възможностите на пазара или в обществото, ОЗИ биха 
могли да станат независими от финансирането от EIT, когато първоначалният проект 
достигне естествения си край. Но вероятно това не означава, че EIT следва да сложи 
край на икономическите си отношения с това ОЗИ или с институцията или 
предприятието, в което то ще се превърне след края на 7- или 15-годишната програма. 
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EIT следва да обмисли дали да стане дългосрочен бизнес партньор на проекта, чието 
създаване е подпомогнал, както и бенефициер на приходите, които той може да 
генерира, а не само на тези в резултат на прякото или непрякото използване на 
резултатите от интегрираните проекти.

Възможно е запазването на това партньорство да има стратегическо значение от 
технологична гледна точка, но също и от икономическа. Тези приходи биха 
подпомогнали бюджета на EIT за финансиране на нови ОЗИ или за разработване на 
други образователни проекти.


