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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 регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—
2020 г.)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2011)0810),

– като взе предвид член 294, параграф 2, членове 173 и 183, както и член 188, 
параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 
Комисията е внесла предложението в Парламента (C7–0465/2011),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
xx.xx 2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A70000/2012),

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

2. изисква 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.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за участие в програмата и 
разпространение на резултатите следва 
да отразяват адекватно препоръките на 
Европейския парламент, обобщени в 
„Доклад относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“, и на Съвета 
относно опростяването на 
административните и финансовите 
изисквания на рамковите програми за 
научни изследвания. Правилата следва 
да придадат последователност на 
мерките за опростяване, които вече са 
въведени по силата на 
Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.), и да доведат до по-нататъшен 
напредък в облекчаването на 
административната тежест за 
участниците, както и в намаляването на 
сложността на финансовите разпоредби 
с цел снижаване на финансовите 
грешки. В правилата следва също така 
да се вземат под внимание тревогите и 
препоръките на 
научноизследователската общност, 
изразени в дебата, предизвикан от 
съобщението на Комисията от 29 април 
2010 г. до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“ и последвалата го 
Зелена книга от 9 февруари 2011 г. „От 
предизвикателства към възможности —
изграждане на обща стратегическа 

(4) Правилата за участие в програмата и 
разпространение на резултатите следва 
да отразяват адекватно препоръките на 
Европейския парламент, обобщени в 
„Доклад относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“, и на Съвета 
относно опростяването на 
административните и финансовите 
изисквания на рамковите програми за 
научни изследвания. Правилата следва 
да придадат последователност на 
мерките за опростяване, които вече са 
въведени по силата на 
Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.) и на окончателния доклад на 
експертната група „Междинна 
оценка на Седмата рамкова програма“ 
от 12 ноември 2010 г., и да доведат до 
по-нататъшен напредък в облекчаването 
на административната тежест за 
участниците, както и в намаляването на 
сложността на финансовите разпоредби 
с цел снижаване на финансовите 
грешки. В правилата следва също така 
да се вземат под внимание тревогите и 
препоръките на 
научноизследователската общност, 
изразени в дебата, предизвикан от 
съобщението на Комисията от 29 април 
2010 г. до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания“ и последвалата го 
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рамка за финансиране от ЕС на 
научните изследвания и иновациите“.

Зелена книга от 9 февруари 2011 г. „От 
предизвикателства към възможности —
изграждане на обща стратегическа 
рамка за финансиране от ЕС на 
научните изследвания и иновациите“, 
както и съответната обществена 
консултация с общността от 
заинтересовани лица, предприета от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Оценка на въздействието на Комисията за „Хоризонт 2020“, COM(2011)0809 
окончателен, стр. 117: „...от консултацията със заинтересованите страни и 
институциите по отношение на по-нататъшното опростяване и оценката на 
въздействието на „Хоризонт 2020“ стана ясно, че предпочитаният вариант е да се 
запази модел на финансиране, основан на възстановяването на действителните 
разходи“.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се осигури съгласуваност с 
другите програми за финансиране от 
Съюза, „Хоризонт 2020“ следва да се 
прилага в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ на Европейския парламент и 
на Съвета от […] г. относно 
финансовите правила, приложими за 
годишния бюджет на Съюза, и 
делегирания регламент на 
Комисията (ЕС) № X/X от […] г. за 
изменение на подробните правила за 
прилагането на Финансовия регламент.

(5) За да се осигури съгласуваност с 
другите програми за финансиране от 
Съюза, „Хоризонт 2020“ следва да се 
прилага в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ на Европейския парламент и 
на Съвета от […] г. относно 
финансовите правила, приложими за 
годишния бюджет на Съюза, и 
делегирания регламент на 
Комисията (ЕС) № X/X от […] г. за 
изменение на подробните правила за 
прилагането на Финансовия регламент, 
като независимо от това се взема 
предвид специфичното естество на 
дейностите, свързани с научните 
изследвания и иновациите.

Or. en
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Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван 
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 
„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 
предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила.
Същевременно следва да се гарантира 
гъвкавост при приемането на 
конкретни правила, когато това е
оправдано поради специфичните 
нужди на съответните дейности.

(6) Необходимо е да се гарантира 
комплексен подход чрез обединяване на 
действащата Седма рамкова програма за 
научни изследвания, Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации и дейностите, извършвани от 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“), с което да се улесни 
участието, да се създаде по-съгласуван 
набор от инструменти и да се повиши 
научното и икономическото 
въздействие, като същевременно се 
избегнат дублирането и разпокъсването. 
За осигуряването на цялостна рамка, 
улесняваща участието в програми, 
които се подпомагат финансово от 
Съюза чрез бюджета на 
„Хоризонт 2020“, включително в 
програми, ръководени от EIT, смесени 
предприятия или всякакви други 
структури, създадени по силата на 
член 187 от ДФЕС, или в програми, 
осъществявани от държавите членки 
съгласно член 185 от ДФЕС, следва да 
се прилагат общи правила.

Or. en

(Вж. по-долу.)

Обосновка

С цел поддържането на единен набор от общи правила, настоящият регламент 
определя конкретни правила за споменатите дейности или програми, като все още 
позволява гъвкавост в областите, определени в настоящия регламент.
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Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия. Финансовата 
помощ от Съюза може да се 
предоставя в различна форма.

(9) Правилата за участие и 
разпространение на резултатите следва 
да осигурят съгласувана, изчерпателна и 
прозрачна рамка, която да гарантира 
възможно най-ефективното изпълнение 
на програмата, като се вземе предвид 
необходимостта от лесен достъп чрез 
опростени процедури за всички 
участници, и особено за малките и 
средни предприятия.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Финансовото подпомагане от 
страна на Съюза може да се 
предоставя под различна форма, като 
се избира най-подходящата мярка в 
подкрепа на целите на „Хоризонт 
2020“, която подхожда на 
конкретните нужди на целевите 
бенефициери.

Or. en

Обосновка

Добавено е допълнително съображение, което да акцентира, че основният критерий 
за избор между различните форми на финансиране е целесъобразността на мярката 
по отношение на конкретната цел.
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Предвид различното естество и 
специфичните нужди на различните 
участници от 
научноизследователската общност, 
правилата за участие следва да 
установят допълнително намаление 
на комбинациите от ставки за 
финансиране и методи за определяне 
на непреките разходи, като 
същевременно се поддържа 
настоящото разграничаване между 
университетите/научноизследовател
ските центрове, промишлеността, 
организациите с нестопанска цел и 
МСП, както ясно е посочено в 
параграф 17 от резолюцията на 
Европейския парламент от 11 
ноември 2010 г. относно 
опростяването на изпълнението на 
рамковите програми за научни 
изследвания1.
_____________
1 ОВ С 74Е, 13.3.2012 г., стр. 34.

Or. en

Обосновка

С цел да се предотврати прекомерното опростяване на „Хоризонт 2020“, което дори 
не отчита най-основните различия между заинтересованите страни и така може да 
предизвика нежелани ефекти, като по-скромно участие на някои заинтересовани 
страни, поставени понастоящем в неравностойно положение, Парламентът следва 
да припомни параграф 17 от доклада Carvalho, който ясно призовава за опростена 
система, която следва да поддържа настоящото (и добре обосновано) разграничение 
между заинтересованите страни.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Тези правила за участие и 
разпространение на резултати следва 
също така да вземат предвид 
специфичните нужди от 
финансиране на МСП и малките 
предприятия със средно ниво на 
капитализация с цел отключването 
на пълния им научноизследователски 
и иновационен потенциал, като се 
вземат надлежно предвид 
характерните особености на 
различните видове МСП и различните 
сектори. Правилата за участие следва 
по надлежен начин да улесняват 
съкращаването на времето за 
отпускане на безвъзмездни средства 
до не повече от шест месеца.

Or. en

Обосновка

Позоваване на параграфи 38 и 39 от доклада Carvalho.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила 
и да се осигури по-голяма гъвкавост 
при изпълнението на проекти, следва 
да се приеме опростена система за 
възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт. С цел 
опростяване следва да се прилага 

(12) Необходимо е да се установят редът 
и условията за предоставяне на 
финансиране от страна на Съюза за 
участниците в дейности по 
„Хоризонт 2020“. За да се намали 
сложността на съществуващите правила, 
следва да се приеме опростена система 
за възстановяване на разходите с по-
честото използване на еднократни общи 
суми, фиксирани ставки и таблица на 
разходите за единица продукт.
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единна ставка на възстановяване на 
разходите за всеки вид дейност, 
независимо от вида на участника.

Or. en

Обосновка

За участниците по-голямата гъвкавост по време на изпълнението на проекти не води 
до намаляване на сложността, дори напротив. Единната ставка на финансиране не 
отчита специфичните нужди на някои участници и е непривлекателна за участници, 
които извършват научноизследователски дейности в рамките на иновационен проект. 
Много малко вероятно е партньорите в научните изследвания да получат 
финансиране от други участници. Тази схема ще затрудни също така проектните 
консорциуми и значително ще забави процедурата по кандидатстване.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите 
следва да се търси чрез нови форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, които
изискват специфични правила.

(13) Отговор на обществените 
предизвикателства в областта на 
научните изследвания и иновациите 
следва да се търси чрез нови форми на 
финансиране като награди, обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий и за новаторски решения, както 
и чрез специфичните видове органи за 
финансиране, като съществуващи и 
новосъздадени програмни инициативи 
въз основа на членове 185 и 187 от 
ДФЕС и член [55] от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ [Финансов регламент]. Тези 
нови форми на финансиране и 
различни видове органи за 
финансиране изискват специфични 
правила, които следва да се установят 
с настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За да се укрепи идеята за единен набор от правила, бе въведено ново заглавие 
„Специални разпоредби“ в рамките на правилата за участие, като тези разпоредби 
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обхващат специфичните видове органи за финансиране, както и наличните нови 
форми на финансиране.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Подходящо е да се използват 
различни форми на финансиране и 
когато е целесъобразно, да се 
комбинират различни видове органи 
за финансиране. По-специално 
финансовите инструменти следва да 
се използват като взаимно допълващи 
се в случаите, когато те помагат да 
се мобилизират допълнителни 
частни инвестиции в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
включително инвестиции в рисков 
капитал за иновационни дружества, 
по-специално МСП, и когато 
търсените резултати не могат да 
бъдат постигнати ефективно с 
безвъзмездни средства, както и 
когато действията основно се 
състоят от дейности, близки до 
пазара.

Or. en

Обосновка

Целта на финансовите инструменти е да се задействат и улеснят частните 
инвестиции в областта на иновациите и да се преодолеят трудностите в предпазарен 
стадий. Съчетаването с дейности, близки до пазара, следва да се укрепи и акцентира 
във всички правила за участие, включително чрез нарочен член в „Специалните 
разпоредби“, които определят общите условия за ползване на финансовите 
инструменти.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 14



PE489.632v01-00 14/86 PR\903026BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури равнопоставеност 
на всички предприятия с дейност на 
вътрешния пазар, финансирането, 
предоставено от „Хоризонт 2020“ 
следва да бъде съобразено с правилата 
за държавните помощи, за да се
гарантира ефективността на публичните 
разходи и да се предотвратят смущения 
на пазара като отблъскване на частното 
финансиране, създаване на неефикасни 
пазарни структури или поддържане на 
неефективни фирми.

(14) За да се осигури равнопоставеност 
на всички предприятия с дейност на 
вътрешния пазар, финансирането, 
предоставено от „Хоризонт 2020“ 
следва да гарантира ефективността на 
публичните разходи и да се 
предотвратят смущения на пазара като 
отблъскване на частното финансиране, 
създаване на неефикасни пазарни 
структури или поддържане на 
неефективни фирми.

Or. en

Обосновка

Тъй като рамката на държавната помощ е насочена единствено към държавите 
членки и не се прилага за финансирането на Съюза в сферите на научните изследвания 
и иновациите, позоваването следва да се премахне, за да се избегне объркване. При все 
това следва да се спомене общата цел за предотвратяване на смущенията на пазара.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Финансовите интереси на Съюза 
следва да бъдат защитавани с 
пропорционални мерки през целия 
цикъл на разходите.

(15) Финансовите интереси на Съюза 
следва да бъдат защитавани с 
пропорционални мерки през целия 
цикъл на разходите, като се гарантира 
подходящ баланс между доверие и 
контрол.

Or. en

Обосновка

Позоваването е в съответствие с параграф 11 от доклада  Carvalho и регламента 
относно „Хоризонт 2020“.
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Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа.

(19) Следва да бъдат определени 
правила за използване и 
разпространение на резултатите, с което 
да се гарантира, че участниците 
защитават, използват и разпространяват 
тези резултати по подходящ начин —
по-специално, да се предвиди 
възможността за допълнителни условия 
за използване в стратегически интерес 
на Европа. Необходимо е да се наблегне 
повече на възможно най-широката 
употреба и разпространение на 
знания, създадени от подкрепяните 
дейности до етапа на използването 
на такива знания за търговски цели.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Орган за финансиране може да 
установи правила, които се отклоняват 
от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията.

3. Европейският институт за 
иновации и технологии (EIT) може да 
установи правила, които се отклоняват 
от определените в настоящия регламент 
или в Регламент (ЕС) № XX/2012 
[Финансов регламент], ако това е 
предвидено в основния акт или се 
налага от неговите специфични 
оперативни нужди при условие, че е 
получено съгласие от Комисията, по-
специално по отношение на 
собствеността, правата за достъп, 
използването и разпространението 
на резултати.

Or. en
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Обосновка

Позволяването на всеки орган за финансиране да установява свои собствени 
специфични правила противоречи на идеята за въвеждане на единен набор от правила 
като основен стълб на опростяването. Ограниченията и обхвата на дерогацията 
следва да се определят в нарочните членове към „Специалните разпоредби“, като се 
установява баланс между подходящата гъвкавост и необходимата надеждност и 
съгласуваност на набора от правила. Този въпрос е от основно значение, тъй като 
Комисията ще делегира задачите по изпълнение на бюджета на тези органи за 
финансиране.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „свързано лице“ означава всяко 
юридическо лице, което се намира под 
пряк или непряк контрол на участник, 
или под същия пряк или непряк 
контрол, под който е и участникът, или 
което пряко или непряко контролира 
участника;

(2) „свързано лице“ означава всяко 
юридическо лице, което се намира под 
пряк или непряк контрол на участник, 
или под същия пряк или непряк 
контрол, под който е и участникът, или 
което пряко или непряко контролира 
участника; контролът може да 
приеме всяка от формите, определени 
в член 7, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Позоваването на определението за „контрол“ следва да бъде тук, а не завоалирано в 
член 2, параграф 2.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 

(4) „предходни знания“ означава всички 
данни, ноу-хау и/или информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер, както и всички права, като 
права върху интелектуална собственост, 
които са i) притежавани от участниците 
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преди включването им в съответната 
дейност и ii) определени от участниците 
в съответствие с член 42;

преди включването им в съответната 
дейност, ii) генерирани извън 
дейността и приведени в действие от 
участника собственик, iii) необходими 
за извършването на непряка дейност 
или за използването на резултатите 
от непряката дейност, и iv)
определени от участниците в 
съответствие с член 42;

Or. en

Обосновка

Критерий ii) доказа полезността си в 7РП. Критерият за необходимостта следва 
също да се прилага и трябва да бъде ясно заявен.

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. „близки до пазара дейности“ 
означава придобиването, 
съчетаването, оформянето и 
използването на съществуващи 
научни, технологични, стопански и 
други приложими знания и умения за 
целите на изготвянето на планове и 
договорености или проекти за нови, 
променени или подобрени продукти, 
процедури или услуги, включително 
дейности като изготвяне на 
прототипи, експериментални 
разработки, изпитвания, 
демонстрации, пилотни проекти и 
въвеждане на пазара;

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че различията във финансирането се установяват тук, тази разлика 
следва да се основава на съгласувано определение, осланящо се на възприето понятие 
за разграничаването на научноизследователските дейности от дейностите, близки до 
пазара. Дефиницията за „експериментално развитие“, определена в настоящата 
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„Рамка на Общността за държавна помощ за научни изследвания и иновации“ (2006/C 
323/01) изглежда най-подходяща.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „разпространение на резултатите“
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикуване на всякакъв носител;

(7) „разпространение на резултатите“
означава публично оповестяване на 
резултатите чрез подходящи средства 
(различни от тези, произтичащи от 
защитата или използването на 
резултатите), включително чрез 
публикации, които описват, 
анализират и тълкуват научни 
изследвания на всякакъв носител;

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „използвам/използване“ означава 
прякото или косвено ползване на 
резултатите в по-нататъшни 
научноизследователски дейности, 
различни от тези в обхвата на 
съответната непряка дейност, или за 
разработване, създаване и предлагане 
на пазара на продукт или процес, или 
за създаване и предоставяне на услуга;

Or. en

Обосновка

Определението на „използвам“ трябва да се добави, за да се уточни, че всички видове 
вътрешно или външно ползване на резултатите са в обхвата на „използвам“ 
(включително вътрешни научни изследвания, научни изследвания на трети страни и за 
собствена употреба).
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Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) „справедливи и разумни условия“ 
означава финансови условия, които 
вземат под внимание специфичните 
обстоятелства на заявката за 
достъп, по-специално 
действителната или потенциалната 
стойност на новите или предходни 
знания, до които е поискан достъп, 
и/или приложното поле, 
времетраенето или други 
характеристики на предвидената 
употреба;

Or. en

Обосновка

Определението за „справедливи и разумни условия“ в правилата за участие е важно, 
тъй като понятието се използва често в регламента. То следва да клони към 
измерими финансови условия по-силно, отколкото в 7РП.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „орган за финансиране“ означава 
орган, различен от Комисията, на който 
Комисията възлага задачи по 
изпълнението на бюджета в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ
[„Хоризонт 2020“];

(8) „орган за финансиране“ означава 
орган, различен от Комисията, както е 
посочено в член [55, параграф 1, буква 
б)] от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ 
[Финансов регламент], на който 
Комисията е поверила задачите по 
изпълнение на бюджета;

Or. en
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Обосновка

Позоваванията на позовавания следва да се избягват с цел правна яснота.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „дейност по съфинансиране на 
програма“ означава дейност, 
финансирана чрез безвъзмездни 
средства, основното предназначение на 
които е да допълват конкретни покани 
за представяне на предложения или 
програми, финансирани от органи, 
различни от Съюза, които управляват 
програми за научни изследвания и 
иновации;

(12) „дейност по съфинансиране на 
програма“ означава дейност, 
финансирана чрез безвъзмездни 
средства, основното предназначение на 
които е да допълват конкретни покани 
за представяне на предложения или 
програми, финансирани от органи, 
различни от Съюза, които управляват 
програми за научни изследвания и 
иновации; дейността може да 
включва също допълнителни 
мероприятия, свързани със създаване 
на мрежи и с координация между 
програмите на различни държави;

Or. en

Обосновка

Добавеният текст е преместен тук от член 2, параграф 5.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания и информация, 
независимо от тяхната форма или 
характер и от това, дали могат или не 
могат да бъдат защитени, които са 
създадени в рамките на съответната 
дейност, както и свързаните с тях права, 
включително правата върху 
интелектуална собственост;

(15) „резултати“ означава всички данни, 
научни знания, информация, обекти и 
други осезаеми резултати, независимо 
от тяхната форма или характер и от 
това, дали могат или не могат да бъдат 
защитени, които са създадени в рамките 
на съответната дейност, както и 
свързаните с тях права, включително 
правата върху интелектуална 
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собственост; публикациите, които 
описват, тълкуват или анализират 
данни, знания или информация, 
получени като пряк резултат от 
финансирането по „Хоризонт 2020“,
не представляват резултати;

Or. en

Обосновка

Следва да се добавят осезаеми резултати, за да се избегне правната несигурност. 
Следва да се добавят примери за права върху интелектуална собственост, което е от
полза за илюстративни цели. Определението на резултатите следва да изясни, че 
резултатите не включват публикации на научни изследвания, до които се предоставя 
отворен достъп.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „работен план“ означава 
документ, подобен на работна 
програма на Комисията и приет от 
органите за финансиране, на които е 
възложено изпълнението на част от 
„Хоризонт 2020“ в съответствие с 
член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ [„Хоризонт “].

заличава се

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

С цел опростяване, яснота и достъпност, „работен план“, като например годишният 
работен план, разработен от орган за финансиране, следва да се нарича „работна 
програма“ и да се приема от Комисията по същия начин като работната програма на 
ЕСНИ, както е посочено в член 5, параграф 3 от конкретната програма за прилагане 
на „Хоризонт 2020“.
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Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) „гарантиране от държава 
членка“ означава, че финансовата 
жизнеспособност на участващо 
юридическо лице се гарантира с 
ангажимент на държава членка.

Or. en

Обосновка

Определението на този статус изглежда важно, за да се избегне объркване, както се 
случи в началото на 7РП.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, точка 2 
контролът може да приеме всяка от 
формите, установени в член 7.

заличава се

Or. en

Обосновка

Позоваването е преместено в член 2, параграф 1, точка 2.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на параграф 1, точка 12 
дейностите могат да включват също 
допълнителни мероприятия, свързани 
със създаване на мрежи и с 
координация между програмите на 

заличава се
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различни държави.

Or. en

Обосновка

Позоваването е преместено в член 2, параграф 1, точка 12.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на условията, установени 
в изпълнителните споразумения, 
решения или договори, всички данни, 
научни знания и информацията, 
обменени като поверителни в рамките 
на съответната дейност, се съхраняват 
като поверителни, като се вземат 
предвид всички правила относно 
защитата на класифицирана 
информация.

При спазване на условията, установени 
в изпълнителните споразумения, 
решения или договори, всички данни, 
научни знания и информацията, 
обменени като поверителни в рамките 
на съответната дейност, се съхраняват 
като поверителни от институциите 
на Съюза и органите и участниците в 
дадена дейност, като се вземат предвид 
всички правила относно защитата на 
класифицирана информация.

Or. en

Обосновка

Член 3 следва ясно да заяви кой трябва да пази поверителността на информацията 
(институциите на Съюза, както и органите и участниците в дадена дейност).

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава членка или 
асоциирана държава притежаваната от 
нея полезна информация относно 
резултатите на участник, получил

Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, при поискване Комисията 
предоставя на институциите и органите 
на Съюза, на всяка държава членка или 
асоциирана държава притежаваната от 
нея полезна информация относно 
резултатите, постигнати от участник 
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финансиране от Съюза, ако са 
изпълнени следните две условия:

в рамките на дейност, получила
финансиране от Съюза, ако са 
изпълнени следните две условия:

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на дейността
„Сигурни общества“ в рамките на 
конкретната цел „Приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества“
Комисията може да предоставя на 
институциите и органите на Съюза или 
на националните администрации на 
държавите членки притежаваната от нея 
полезна информация относно 
резултатите на участник, получил 
финансиране от Съюза.

При изпълнението на конкретната цел
„Сигурни общества – Защита на 
свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани“ Комисията може 
да предоставя на институциите и 
органите на Съюза или на националните 
администрации на държавите членки 
притежаваната от нея полезна 
информация относно резултатите на 
участник, получил финансиране от 
Съюза.

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена работна програма може да 
ограничава изцяло или частично 
участието в „Хоризонт 2020“ на 
юридически лица със седалища в трети 
държави, когато се счита, че условията 
за участие на юридически лица от 
държавите членки в програмите за 
научни изследвания и иновации на трета 
държава накърняват интересите на 
Съюза.

2. Дадена работна програма може да 
ограничава изцяло или частично 
участието в „Хоризонт 2020“ на 
юридически лица със седалища в трети 
държави, когато се счита, че условията 
за участие на юридически лица от 
държавите членки или на техните 
местни свързани лица в програмите за 
научни изследвания и иновации на трета 
държава накърняват интересите на 
Съюза.
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Or. en

Обосновка

Следва да се насърчава реципрочният достъп до програми на трети държави също и 
за лабораториите за научни изследвания на европейските многонационални 
дружества.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, както и в 
обосновани случаи, предвидени в 
работната програма или в работния 
план, минималното условие е участието 
на едно юридическо лице със седалище 
в държава членка или в асоциирана 
държава.

3. Чрез дерогация от параграф 1, при 
дейности на Европейския съвет за 
научни изследвания (ЕСНИ), свързани с 
авангардни проучвания, при 
инструменти за МСП, при програми за 
съфинансиране на дейности, 
минималното условие е участието на 
едно юридическо лице със седалище в 
държава членка или в асоциирана 
държава, при условие че юридическото 
лице може да се конкурира на 
трансгранично равнище и разглежда 
обществени предизвикателства с 
европейско измерение.

Or. en

Обосновка

Условията за прилагането на правилото за единичен участник следва да се изложи 
ясно в текста на регламента.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 1, при 
координационни и спомагателни 
дейности, както и при дейности, 
свързани с обучението и мобилността на 
изследователите, минималното условие 

4. Чрез дерогация от параграф 1, при 
координационни и спомагателни 
дейности, както и при дейности, 
свързани с обучението и мобилността на 
изследователите, минималното условие 
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е участието на едно юридическо лице. е участието на едно юридическо лице, 
при условие че юридическото лице 
може да се конкурира на 
трансгранично равнище и разглежда 
обществени предизвикателства с 
европейско измерение.

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поканата за представяне на 
предложения не трябва да ограничава 
предварително броя на действията, 
които ще бъдат финансирани по тази 
покана за представяне на 
предложения, до една единствена 
дейност.

Or. en

Обосновка

За да се поддържа елементът на конкурентоспособност в рамките на процедурата 
по представяне на покани, общото ограничение за „финансиране на само един проект 
по всяка тема“ следва да се отмени. В противен случай, в зависимост от нивото на 
спецификация и конкретност в рамките на поканата, това ограничение може да 
застраши критерия за върхови постижения.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е уместно, 
предложенията включват проектоплан 
за използване и разпространение на 
резултатите.

1. Предложенията включват 
проектоплан за използване и 
разпространение на резултатите, при 
условие че поканата за представяне 
на предложения го изисква изрично.
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Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва при 
необходимост информация относно 
лицензирането и мерките за контрол, 
които ще бъдат предприети от 
компетентните органи на държавите 
членки, а така също и информация 
относно одобренията от гледна точка на 
етиката, които ще бъдат предоставени. 
Що се отнася до извличането на 
стволови клетки от човешки ембриони, 
то институциите, организациите и 
изследователите подлежат на строго 
лицензиране и контрол в съответствие с 
правната рамка на съответната държава 
членка.

2. Всяко предложение за научни 
изследвания върху стволови клетки от 
човешки ембриони включва 
информация относно лицензирането и 
мерките за контрол, които ще бъдат 
предприети от компетентните органи на 
държавите членки, а така също и 
информация относно одобренията от 
гледна точка на етиката, които ще бъдат 
предоставени. Що се отнася до 
извличането на стволови клетки от 
човешки ембриони, то институциите, 
организациите и изследователите 
подлежат на строго лицензиране и 
контрол в съответствие с правната 
рамка на съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Текстът си противоречи. Всички предложения за научни изследвания върху стволови 
клетки от човешки ембриони трябва да включват подробности относно мерките за 
лицензиране и контрол.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предложение, което противоречи на 
етичните принципи или на 
приложимото законодателство, или 
което не изпълнява условията, 
определени в Решение № ХХ/ЕС 

3. Предложение, което противоречи на 
етичните принципи или на 
приложимото законодателство, или 
което не изпълнява условията, 
определени в Решение № ХХ/ЕС 
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[специфична програма], в работната 
програма, в работния план или в 
поканата за подаване на предложения, 
може по всяко време да бъде 
изключено от процедурите за оценка, 
подбор и отпускане на средства.

[специфична програма], в работната 
програма, в работния план или в 
поканата за подаване на предложения, 
се изключва от процедурите за оценка, 
подбор и отпускане на средства.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията изготвя насоки за 
процедурата за подбор, които 
обясняват прилагането на 
критериите за отпускане на 
безвъзмездни средства и определят 
значението на конкретните 
коефициенти и прагове за 
процедурата за подбор. Тези насоки се 
публикуват едновременно с първата 
работна програма.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да окаже цялото необходимо съдействие, което да направи 
„Хоризонт 2020“ по-достъпен и да увеличи процента на успешните предложения. 
Ясните насоки относно процеса на подбор биха получили висока оценка от 
общността на заинтересованите страни и биха улеснили достъпа за нови и неопитни 
кандидати.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 
финансовите възможности само на 

5. Комисията или съответният орган за 
финансиране проверяват предварително 
финансовите възможности само на 
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координатори, при които исканото от 
Съюза финансиране за дейност е равно 
на или превишава 500 000 EUR, освен 
ако наличната информация дава 
основания за съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници.

координатори, при които исканото от 
Съюза финансиране за дейност е равно 
на или превишава 500 000 EUR, освен 
ако наличната информация дава 
основания за съмнение във финансовите 
възможности на координатора или на 
други участници. Комисията 
предоставя опростен, лесен за 
употреба електронен инструмент, 
чрез който кандидатите да 
извършват проверка на финансовата 
си жизнеспособност.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни методът на проверка.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията или съответният орган за 
финансиране предвижда процедура за 
преразглеждане на оценката за 
кандидати, които считат, че оценката на 
тяхното предложение не е била 
извършена в съответствие с 
процедурите, определени в настоящите 
правила, в конкретните работна 
програма, работен план или покана за 
представяне на предложения.

1. Комисията или съответният орган за 
финансиране предвижда процедура за 
преразглеждане на оценката за 
кандидати, които считат, че оценката на 
тяхното предложение не е била 
извършена в съответствие с 
процедурите, определени в настоящите 
правила, в конкретните работна 
програма, работен план, покана за 
представяне на предложения и насоки 
на Комисията относно процедурата 
за подбор.

Or. en

(Вж. текста в член 14, параграф 3, буква a).

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В тясно сътрудничество с 
държавите членки Комисията 
установява модел за споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства в 
съответствие с настоящия 
регламент, като взема под внимание 
характеристиките на съответната 
схема за финансиране. Ако се наложи 
съществено изменение на модела за 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства, Комисията го 
преразглежда, както е уместно, в 
тясно сътрудничество с държавите 
членки.

Or. en

Обосновка

В рамките на 7РП Комисията трябваше да изготви модел за споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства (член 19, параграф 8 от правилата за участие). 
Това следва да се предвиди и в рамките на „Хоризонт 2020“, за да се ограничат 
възможностите за дерогация от единния набор от правила. В противен случай се дава 
твърде много свобода на отделните генерални дирекции и органи за финансиране.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
на Комисията или на съответните 
органи за финансиране. В него се 
определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността.

2. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
правата и задълженията на участниците, 
на Комисията или на съответните 
органи за финансиране. В него се 
определят също така правата и 
задълженията на юридическите лица, 
които се включват като участници по 
време на изпълнението на дейността. То 
е съобразено с настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение следва да гарантира, че споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изцяло взема под внимание настоящия регламент и в него не са 
включени никакви нови тълкувания.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят права и задължения на 
участниците по отношение на правата 
на достъп, използването и 
разпространението на резултатите, 
които допълват посочените в настоящия 
регламент.

3. В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
определят права и задължения на 
участниците по отношение на правата 
на достъп, използването и 
разпространението на резултатите, 
които допълват посочените в настоящия 
регламент. Комисията гарантира, че 
допълнителните права и задължения 
се прилагат съгласувано и 
последователно за всички действия, 
финансирани по „Хоризонт 2020“,

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, в съответствие с член Х от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[Финансов регламент], или съответният 
орган за финансиране може, когато това 
е уместно, да приема решения за 
отпускане на безвъзмездни средства 
вместо да сключва споразумения за 
отпускането им. Разпоредбите на 
настоящия регламент, отнасящи се до 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се прилагат 
mutatis mutandis.

Комисията, в съответствие с член Х от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. 
[Финансов регламент], или съответният 
орган за финансиране може, когато това 
е уместно и необходимо за 
оптимизиран подход към 
финансираната дейност, да приема 
решения за отпускане на безвъзмездни 
средства вместо да сключва 
споразумения за отпускането им. 
Разпоредбите на настоящия регламент, 
отнасящи се до споразумения за 
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отпускане на безвъзмездни средства, се 
прилагат mutatis mutandis.

Or. en

Обосновка

Условията за използване на решенията за отпускане на безвъзмездни средства трябва 
да се определят по-точно.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Време за отпускане на безвъзмездни 

средства
Комисията или друг съответен орган 
за финансиране гарантира, че 
времето между крайния срок за 
предоставяне на предложения, както 
е установен от отделните покани за 
представяне на предложения, и 
подписването на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
или, когато е приложимо, решението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства, се ограничава до период, не 
по-дълъг от шест месеца. Този период 
може да се удължи с един месец при 
изключителни обстоятелства.

Or. en

(позоваване на доклада Carvalho, параграфи 38—39.)

Обосновка

Това е най-същественият фактор за увеличаване на участието на промишлеността в 
„Хоризонт 2020“ в сравнение с 7РП. Времето за отпускане на безвъзмездни средства 
по 7РП е средно 350 дни. Генералната дирекция „Информационно общество и медии“ 
на Комисията постигна средна продължителност на времето от 270 дни. Целта на 
Комисията за намаляване на средната продължителност на времето за отпускане на 
безвъзмездни средства със 100 дни не е задоволителна, при условие че Генерална 
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дирекция „Информационно общество и медии“ почти постига това и днес и в 
проекторегламента не са направени конкретни предложения.

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или съответният орган за 
финансиране може да установи
защитена електронна система за връзка 
с участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника. 
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Комисията установява защитена 
електронна система за връзка с 
участниците. Документ, подаден чрез 
тази система, включително 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, се счита за 
оригинал, когато са използвани 
потребителски идентификатор и парола 
за достъп на представител на участника. 
Идентификаторът представлява подпис 
на съответния документ.

Or. en

Обосновка

За целите на опростяването в идеалния случай следва да има една единствена 
електронна система и портал за участниците.

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 

2. Участниците не поемат никакви 
задължения, които са несъвместими със 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Ако един 
участник не изпълнява задълженията си 
по техническото осъществяване на 
дейността, другите участници 
изпълняват задълженията без 
допълнително финансиране от Съюза, 
освен ако Комисията или органът за 
финансиране не ги освободи изрично от 
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това задължение. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до неговия дълг, като се 
спазват разпоредбите, отнасящи се до 
Фонда. Участниците гарантират, че 
Комисията или органът за финансиране 
ще бъдат информирани за всяко 
събитие, което може да засегне 
изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

това задължение. Финансирането, 
предоставено или заделено за 
неизправната страна се предоставя 
на останалите партньори за 
покриване на техните разходи по 
извършването на дейността, 
първоначално възложена на 
неизправната страна. 
Финансирането се отпуска на 
координатора тогава, когато се 
планира да започне дейността на 
неизправната страна. Финансовата 
отговорност на всеки участник е 
ограничена до неговия дълг, като се 
спазват разпоредбите, отнасящи се до 
Фонда. Участниците гарантират, че 
Комисията или органът за финансиране 
ще бъдат своевременно информирани за 
всяко събитие, което може да засегне 
изпълнението на дейността или 
интересите на Съюза.

Or. [en]

Обосновка

В случай, че участник не спази задълженията си, осъществяването на дейността 
като цяло, ако това е възможно, продължава и финансирането, предоставено на или 
заделено за неизправната страна се предоставя на останалите партньори за 
покриване на техните разходи.

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членовете на консорциум, който 
желае да участва в дейност, назначават 
един от тях, който да действа като 
координатор, като това се посочва в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

1. Членовете на консорциум, който 
желае да участва в дейност, назначават 
един от тях, който да действа като 
координатор, като това се посочва в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.
Координаторът е основното звено за 
контакт между членовете на 
консорциума, представлява 
консорциума във връзките с 
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Комисията или съответния орган за 
финансиране и следи за спазването от 
страна на членовете на консорциума 
на техните задължения по силата на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. 

Or. [en]

Обосновка

Прецизира се ролята на координатора и неговите задачи.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на консорциум, участващ в 
дейност, трябва да сключат вътрешно 
споразумение (споразумение за 
консорциум), с изключение на 
надлежно обосновани случаи, 
предвидени в работната програма, 
работния план или поканата за 
представяне на предложения.

2. Членовете на консорциум, участващ в 
дейност, трябва да сключат вътрешно 
споразумение, което установява 
правата и задълженията на 
членовете в консорциума 
(споразумение за консорциум).

Or. en

Обосновка

Основната цел на споразумението за консорциум (права и задължения на членовете в 
консорциума) следва да бъде изложена в текста. Опитът от предишни рамкови 
програми показа, че съществуването на предварително споразумение за консорциум 
улеснява осъществяването на проект, поради което то следва да се отчита като 
стандартна процедура.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Споразумението за консорциум 
може между другото да предвижда 
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следното:
а) вътрешната организация на 
консорциума;
б) разпределението на финансирането 
на Съюза;
в) правила за разпространение на 
резултатите, права за ползване и 
достъп, в допълнение към тези от 
дял III, глава I и към разпоредбите в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства;
г) разрешаването на вътрешни 
спорове, включително случаи на 
злоупотреба с власт;
д) отговорност, обезщетение и 
споразумения за поверителност 
между участниците.
Членовете на консорциума могат да 
се договарят помежду си в рамките 
на консорциума, както считат за 
добре, доколкото тези договорености 
не противоречат на споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства или на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Въз основа на настоящия опит със споразуменията за консорциум изглежда 
препоръчително да се посочи минималният обем съдържание в споразумението за 
консорциум.

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Консорциумът може да предложи 
включване или изключване на участник 
съгласно разпоредбите на 
споразумението за отпускане на 

3. Консорциумът може да предложи 
включване или изключване на участник,
или смяна на координатор съгласно 
разпоредбите на споразумението за 
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безвъзмездни средства, ако тази 
промяна е в съответствие с условията
за участие, не се отразява 
неблагоприятно върху изпълнението на 
дейността и не противоречи на 
принципа на равнопоставеност.

отпускане на безвъзмездни средства, ако 
тази промяна е в съответствие с 
правилата за участие, не се отразява 
неблагоприятно върху изпълнението на 
дейността и не противоречи на 
принципа на равнопоставеност.

Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпускането на безвъзмездни средства 
може да се извърши във формите, 
посочени в член [116] от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 [Финансов регламент].

Отпускането на безвъзмездни средства 
може да се извърши във формите, 
посочени в член [116] от Регламент (ЕС) 
№ ХХ/2012 [Финансов регламент], като 
се вземат под внимание целите на 
дейността.

Or. en

Обосновка

Тези правила акцентират върху целите на дейността като основен критерий при 
избор на формата на финансиране.

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка дейност, финансирана от 
програмата, се прилага единна ставка 
на възстановяване на допустимите 
разходи. Максималната ставка се
определя в работната програма или в 
работния план.

3. Възстановяването на допустимите 
разходи се основава на следните 
фиксирани ставки по вид активност 
и вид участник, в зависимост от 
метода за изчисление на разходите, 
избран от участника:

Or. en

(След това изменение се въвежда нова таблица. Вж. изменение 54).
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Обосновка

Като следствие от повторното въвеждане на варианта за възстановяване въз основа 
на пълните разходи, регулирането на предложените ставки на възстановяване е от 
съществено значение за спазването на принципа за съфинансиране и за 
предотвратяването на значителното увеличение на разходите на Съюза по конкретен 
проект. Вместо единна ставка на възстановяване трябва да се използва намален 
набор от ставки на възстановяване, които отчитат метода на изчисление на 
разходите и вида участник въз основа на условията, посочени в тази таблица.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – таблица (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вид дейност
Начин на 

изчисление 
Вид участник

на разходите Университет/
НИТО/Други

МСП Промишленост

Научни 
изследвания и

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка
100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

развитие пълни разходи 70 % 70 % 50 %

Близки до 
пазара дейности

преки разходи 
+ фиксирана 

ставка
100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

пълни разходи 70 % 50 % 35 %

Or. en

(Вж. изменение 53).

Обосновка

Като следствие от повторното въвеждане на варианта за възстановяване въз основа 
на пълните разходи, регулирането на предложените ставки на възстановяване е от 
съществено значение за спазването на принципа за съфинансиране и за 
предотвратяването на значителното увеличение на разходите на Съюза по конкретен 
проект. Вместо единна ставка на възстановяване трябва да се използва намален 
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набор от ставки на възстановяване, които отчитат метода на изчисление на 
разходите и вида участник въз основа на условията, посочени в тази таблица.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, могат да 
достигнат максимален размер от 
100 % от общата сума на 
допустимите разходи, без да се засяга 
принципът за съфинансиране.

заличава се

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Безвъзмездните средства, 
отпускани в рамките на 
„Хоризонт 2020“, се ограничават до 
максимум 70 % от общите 
допустими разходи за следните 
дейности:

заличава се

а) дейности, включващи предимно 
изготвяне на прототипи, изпитване, 
демонстрации, експериментални 
разработки, пилотни проекти, 
въвеждане на пазара;
б) дейности по програми за 
съфинансиране.

Or. en
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Изменение 57
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. По отношение на разходите за 
дейностите по управление и 
координиране, участникът 
координатор получава допълнителна 
фиксирана ставка в размер на 7 % от 
допустимите преки разходи за 
покриване на разходите за 
дейностите по управление и 
координиране.

Or. en

Обосновка

Дейностите по управление и координиране (които обикновено не надвишават 7 % от 
общите проектни разходи) следва да бъдат възстановени изцяло, както това се 
извършваше в 7РП, за да се предотврати възприемането на тези дейности от 
участниците като непривлекателни. Еднократната обща сума е най-предпочитаният 
вариант в този случай, тъй като той не включва допълнителна административна 
тежест, като например системи за диференцирано отчитане на времето и т.н.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. По отношение на действията по 
програмно съфинансиране 
съответната ставка се установява в 
работната програма.
За целите на настоящия регламент и 
в съответствие с член [119] от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [Финансов 
регламент] съфинансирането може 
да приеме формата на кумулативно 
финансиране от отделните 
бюджетни редове в обосновани 
случаи, предвидени в работната 
програма, без да се засяга избягването 
на двойното финансиране на един и 
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същи разходен елемент.

Or. en

Обосновка

Поради голямото разнообразие на различни програмни съфинансирани дейности, 
фиксирането на приложима ставка на възстановяване в работната програма би било 
най-предпочитаният вариант. Втора алинея допуска кумулативно финансиране, 
особено за дейностите, близки до пазара, например чрез структурните фондове.

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. По отношение на процедурата на 
утвърждаване, която се използва за 
проверката на вида участник, 
записите на системата за единна 
регистрация се използват във 
възможно най-голяма степен. За 
лицата, които са били утвърдени по 
предходни рамкови програми, не е 
необходима повторна регистрация, 
освен ако не е променен правният 
статут на лицето или, в случай на 
МСП, ако дружеството вече не 
попада в определението за МСП.

Or. en

Обосновка

Наличните записи се използват във възможно най-голяма степен, за да се ускори 
процедурата на утвърждаване (с цел идентификация на вида участник), както и за да 
се избегнат повторните утвърждавания.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Данък добавена стойност (ДДС), 
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който се заплаща от бенефициера и 
не може да му бъде възстановен 
съгласно приложимото национално 
законодателство, се счита за 
допустим разход.

Or. en

Обосновка

Включването на ДДС в допустимите разходи съставлява част от доклада на 
Парламента относно Финансовия регламент (член 117а, параграф 3, буква в)) и 
понастоящем е предмет на тристранни преговори. Той се включва, за да се 
гарантира, че ДДС ще се отчита като допустим разход в рамките на „Хоризонт 
2020“. Той може да отпадне, ако в крайна сметка преразгледаният Финансов 
регламент предвиди това.

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Като алтернативен вариант 
бенефициерът може да реши да 
определи непреките си допустими 
разходи въз основа на непреките 
разходи, които действително са 
начислени в пряка връзка с 
допустимите преки разходи по 
проекта, съгласно обичайните 
практики за осчетоводяване на 
разходите на бенефициера. В този 
случай се прилагат ставките на 
възстановяване за изчисляване на 
пълните разходи, посочени в член 22, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
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their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Бенефициерът има възможност 
последователно да прилага същия 
метод за деклариране на непреки 
допустими разходи за всички 
дейности по „Хоризонт 2020“, в 
които участва.

Or. en

Обосновка

Мярка с цел опростяване.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Годишните производителни 
часове се определят съгласно 
обичайните практики за 
осчетоводяване на разходите на 
бенефициера.

Or. en

Обосновка

Мярка за опростяване с цел избягването на административната тежест и/или 
потенциалните различни тълкувания на правилата, което води до грешки.

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с условията, 
определени от Комисията;

а) изчисляват се въз основа на общия 
размер на действителните разходи за 
персонал, записани в общите сметки на 
участника, които могат да се коригират 
чрез бюджетирани или прогнозни 
елементи в съответствие с обичайните 
счетоводни практики на 
бенефициера;

Or. en

Обосновка

Мярка за опростяване с цел избягването на административната тежест и/или 
потенциалните различни тълкувания на правилата, което води до грешки.

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изчисляват се с оглед на 
разпоредбите на член 25 относно 
отработените часове.

заличава се

Or. en

Обосновка

Премахва се в съответствие с изменението на член 25.

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 

Сертификатът за финансовите отчети 
обхваща общия размер на 
безвъзмездните средства, заявен от 
участника под формата на 
възстановяване на действителните 
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разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума е равна на или по-
висока от 325 000 EUR към момента на 
искането за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

разходи и на таблица на разходите за 
единица продукт, посочени в член 27, 
параграф 2. Сертификатът се представя, 
само когато тази сума на участието на 
Съюза, с изключение на участието, 
изплатено под формата на фиксирани 
ставки, еднократни общи суми или 
таблица на разходите за единица 
продукт, е равна на или по-висока от 
325 000 EUR към момента на искането 
за изплащане на остатъка от 
безвъзмездните средства.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че фиксираните ставки, еднократните общи суми и таблицата 
на разходите за единица продукт не подлежат на одит, както е обяснено от 
Комисията. Изключването на тези суми също така е основната причина за 
намаляване на настоящия праг за сертификат на финансовите отчети (375 000 EUR) 
до 325 000 EUR.

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт, могат да представят 
на Комисията сертификат за 
методиката. Методиката трябва да 
отговаря на условията, посочени в 
член 27, параграф 2, и да изпълнява 
изискванията на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

1. Участници, които калкулират и 
начисляват преки разходи за персонал 
въз основа на таблица на разходите за 
единица продукт или въз основа на 
действително начислени непреки 
допустими разходи, представят на 
Комисията сертификат за методиката. 
Методиката трябва да отговаря на 
условията, посочени в член 27, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава сертифицирането на участниците, които вече 
имат прозрачна и подлежаща на одит методика. Предвид факта, че приетите на 
национално равнище методики се признават и разходите ще бъдат възстановени, 
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превръщането на това в задължение няма да ощети никого, като същевременно ще 
гарантира изрядността на участниците по отношение на тяхната методика.

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Възстановяването, посочено в 
член 32, параграф 3, не се прилага за 
юридически лица, чието участие в 
непряката дейност се гарантира от 
държава членка или асоциирана 
държава.

Or. en

Обосновка

Трябва да съществува изключение за институциите, за които държава членка 
представя гаранции, каквото има в 7РП.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Награди

Финансирането от Съюза може да се 
извършва под формата на награди, 
както е определено в дял VII от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент].

Or. en

Обосновка

Членът е преместен в друг дял.
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Изменение 70
Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Обществени поръчки, обществени 

поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 

решения
1. Всяка обществена поръчка, 
възложена от Комисията от нейно 
име или съвместно с държавите 
членки, се подчинява на правилата за 
обществените поръчки, както са 
определени в Регламент (ЕС) 
№ XX/2012 [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/XX [делегиран 
регламент].
2. Финансирането от Съюза може да 
се извършва под формата на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за 
новаторски решения от Комисията 
или от съответния орган за 
финансиране от тяхно име или 
съвместно с възлагащи органи от 
държавите членки и асоциираните 
държави.
Процедурите за възлагане на 
обществени поръчки:
a) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, 
както и с правилата за 
конкуренцията и, когато е 
приложимо, с 
Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО 
и 2009/81/ЕО или, когато Комисията 
действа от свое име, с 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 [Финансов 
регламент];
б) могат да предвидят специфични 
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условия, като например място на 
изпълнение на възложените 
дейности, като при обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий то се ограничава до 
територията на държавите членки и 
на асоциираните държави по 
„Хоризонт 2020“, когато това е 
надлежно обосновано от целите на 
съответната дейност;
в) могат да разрешат сключването на 
няколко договора в рамките на една 
процедура (възлагане на няколко 
доставчици);
г) предвиждат възлагане на 
поръчките на участника или 
участниците в тръжната процедура, 
предлагащи най-добро съотношение 
между качество и цена.

Or. en

Обосновка

Членът е преместен в друг дял.

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Финансови инструменти

1. Финансовите инструменти могат 
да приемат всяка от формите, 
посочени в дял [VIII] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент], и се прилагат в 
съответствие с него, като могат да 
бъдат съчетани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета 
на Съюза, включително в рамките на 
„Хоризонт 2020“.
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2. В съответствие с член [18, 
параграф 2] от Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [Финансов регламент], 
приходите и възстановяванията, 
получени от даден финансов 
инструмент, който е създаден по 
силата на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], следва да бъдат 
приписани на този финансов 
инструмент.
3. Приходите и възстановяванията, 
получени от Инструмента за 
финансиране с поделяне на риска, 
създаден с Решение № 1982/2006/ЕО и 
в ранната фаза на Средството за 
висок растеж и иновации на МСП 
(СРИ1), създадено с Решение 
№ 1639/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, следва да 
бъдат включени към следващите 
финансови инструменти по силата 
на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Членът е преместен в друг дял.

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. В случаите, 
когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

2. Независимите експерти се избират 
въз основа на уменията, опита и 
знанията, необходими за изпълнението 
на възложените им задачи. При 
назначаването на независими 
експерти Комисията се стреми да 
постигне балансиран състав в 
рамките на експертните групи по 
отношение на различните умения, 
опит и познания, в зависимост от 
областта на дейността. В случаите, 
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когато се налага независимите експерти 
да боравят с класифицирана 
информация, преди назначаването им се 
изисква съответна проверка за 
благонадеждност.

Or. en

Обосновка

Докато първото изречение се отнася до критериите за избор на конкретен експерт, 
второто изречение акцентира върху значението на балансирания състав на 
експертните групи.

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
съответният им дял в работата не 
може да бъде установен с точност, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

2. Когато участниците в дейността са 
постигнали резултатите съвместно и 
тези резултати не могат да се 
припишат на съответния дял в 
работата на участниците, то 
резултатите са тяхна съсобственост. 
Съсобствениците сключват 
споразумение за разпределението и 
условията за упражняване на 
съсобственост, в съответствие с техните 
задължения съгласно споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства.

Or. en

Обосновка

Съсобствеността също така съществува, когато дяловете в работата не могат да 
бъдат установени с точност. По-скоро въпросът се свежда до това дали е възможно 
да се разделят съвместно разработените резултати с цел правна закрила 
(кандидатстване за патент и т.н.). Когато резултатът е неделим, тогава ще има 
съсобственост — или съгласно установените дялове, или съгласно друг принцип 
(например равни дялове).
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Изменение 74
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в споразумението за 
съсобственост е уговорено друго, всеки 
съсобственик има право да предостави 
лиценз без изключителни права на 
трети страни, които да използват
съвместно притежавани резултати, без 
право на преотстъпване на лиценза, 
при следните условия:

Освен ако в споразумението за 
съсобственост не е уговорено друго, 
всеки съсобственик има право да 
използва своите съвместно 
притежавани резултати безвъзмездно, 
без да се изисква предварителното 
съгласие на другия съсобственик
(другите съсобственици).

Or. en

Обосновка

Също така трябва да има изявление за собствената употреба на резултатите (която 
не изисква предоставянето на лицензи).

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 38 — параграф 2 — алинея 2 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предизвестие до останалите 
съсобственици;

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 77.

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) справедлива и разумна компенсация 
за останалите съсобственици.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Вж. изменение 77.

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в споразумението за 
съсобственост не е уговорено друго, 
всеки съсобственик има право да 
предостави лиценз без изключителни 
права на трети страни, които да 
използват съвместно притежавани 
резултати, без право на 
преотстъпване на лиценза, при 
следните условия:
а) предизвестие до останалите 
съсобственици;
б) справедлива и разумна компенсация 
за останалите съсобственици.

Or. en

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато резултатите позволяват 
търговско или промишлено
приложение, участникът, чиято 
собственост са те, проучва 
възможността за правна закрила и, ако 
това е възможно и оправдано предвид 
обстоятелствата, осигурява адекватна 
правна закрила за подходящ период от 
време и с подходящо териториално 
покритие, като отчита законните си 
интереси и законните и, по-специално, 

1. Когато резултатите позволяват 
търговско приложение, участникът, 
чиято собственост са те, проучва 
възможността за правна закрила и, ако 
това е възможно и оправдано предвид 
обстоятелствата, осигурява адекватна 
правна закрила за подходящ период от 
време и с подходящо териториално 
покритие, като отчита законните си 
интереси и законните и, по-специално, 
търговските интереси на останалите 
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търговските интереси на останалите 
участници в дейността.

участници в дейността.

Or. en

Обосновка

Тъй като разграничението между понятието търговско приложение и промишлено 
приложение остава неясно, последното се заличава с цел повече яснота.

Изменение 79
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски цели, и освен 
ако участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
предприеме необходимите действия за 
адекватната им закрила.

2. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, не възнамерява 
да осигури правна закрила на 
постигнатите резултати по причини, 
които не произтичат от невъзможността 
това да бъде осъществено според 
националното или съюзното право или 
от липсата на потенциал те да бъдат 
използвани за търговски цели, и освен 
ако участникът възнамерява да ги 
прехвърли на друго юридическо лице 
със седалище в държава членка или в 
асоциирана държава с оглед на тяхната 
закрила, той уведомява Комисията или 
органа за финансиране, преди каквото и 
да било разпространяване на тези 
резултати. Комисията, действаща от 
името на Съюза, или органът за 
финансиране може, със съгласието на 
участника собственик, да поеме 
собствеността върху тези резултати и да 
предприеме необходимите действия за 
адекватната им закрила.

Or. en

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. Резултатите не могат да бъдат 
разпространявани преди Комисията или 
органът за финансиране да вземе 
решение, че ще поеме собствеността 
върху резултатите и ще предприеме 
необходимите действия за осигуряване 
на закрилата им. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
се определят сроковете в това 
отношение.

Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. Резултатите не могат да бъдат 
разпространявани преди Комисията или 
органът за финансиране да вземе 
решение, че ще поеме собствеността 
върху резултатите и ще предприеме 
необходимите действия за осигуряване 
на закрилата им. Решението се взема в 
срок до 45 дни.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на срокове е добър подход, но те следва да са по-конкретни. Правилата 
за участие следва да определят най-малко максималния период от време, за 
предпочитане срока от 45 дни, предвиден в РП6.

Изменение 81
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване по 
причини, различни от липсата на 
възможност те да бъдат използвани за 
търговски цели, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране, 
които могат да продължат или да 
удължат закрилата чрез поемане на 
собствеността върху резултатите. 
Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се 

3. Когато участник, който е получил 
финансиране от Съюза, възнамерява да 
се откаже от закрила на резултатите или 
да не иска нейното удължаване по 
причини, различни от липсата на 
възможност те да бъдат използвани за 
търговски цели, той уведомява 
Комисията или органа за финансиране,
които могат, със съгласието на 
участника собственик, да продължат 
или да удължат закрилата чрез поемане 
на собствеността върху резултатите. 
Участникът може да откаже да даде 
съгласието си, само ако докаже, че това 
би накърнило сериозно законните му 
интереси. В споразумението за 
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определят сроковете в това отношение. отпускане на безвъзмездни средства се 
определят сроковете в това отношение.

Or. en

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите. 
Всички допълнителни задължения се 
посочват в работната програма или в 
работния план.

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите. 
Моделът на споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства 
включва списък с възможните
допълнителни задължения при 
използване.

Or. en

Обосновка

Трябва точно да се определи какво се има предвид под „допълнителни задължения при 
използване“. Това е потенциално критичен момент и определянето не може да се 
отложи за периода на съставяне на работните програми и споразуменията за 
отпускане на безвъзмездни средства. Следователно изясняването на ранен етап, като 
например в модела за споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, дори по
възможност в правилата за участие, изглежда абсолютно необходимо.

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите.

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да бъдат 
определени допълнителни задължения 
относно използването на резултатите.
Моделът на споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства 
включва списък с възможните 
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допълнителни задължения за 
разпространение на резултати.

Or. [en]

Обосновка

Трябва точно да се определи какво се има предвид под „допълнителни задължения за 
разпространение на резултати“. Това е потенциално критичен момент и 
определянето не може да се отложи за периода на съставяне на работните програми 
и споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства. Следователно изясняването 
на ранен етап, като например в модела за споразумение за отпускане на безвъзмездни 
средства, дори по възможност в правилата за участие, изглежда абсолютно 
необходимо.

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, 
свободният достъп се прилага 
съгласно реда и условията, определени 
в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. По отношение 
на разпространението на други 
резултати, включително данни от 
научни изследвания, в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства могат да се определят 
редът и условията, при които се 
предоставя свободен достъп до тези 
резултати, по-специално при 
авангардните изследвания на ЕСНИ 
или в други подходящи области.

По отношение на разпространението 
посредством научни публикации, които 
описват, тълкуват или анализират 
данни, знания или информация,
получени като пряк резултат от 
финансирането на „Хоризонт 2020“, 
се предоставя свободен достъп.

Or. [en]

Обосновка

Предоставянето на свободен достъп до научни публикации, които описват, тълкуват 
или анализират данни, знания или информация, получени като пряк резултат от 
финансирането на „Хоризонт 2020“, следва да бъде общо правило. Свободният 
достъп обаче трябва да се ограничава до публикации. Относно достъпа и свободния 
достъп до резултати, вж. изменение 85.
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Изменение 85
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на разпространението 
на резултати, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят редът и 
условията, при които се предоставя 
свободен достъп до тези резултати, 
по-специално при авангардните 
изследвания на ЕСНИ или в други 
подходящи области.

Or. [en]

Обосновка

Вж. изменение 84. Предходно поместено в член 40, параграф 2, точка 3.

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение на резултатите. След 
получаване на предизвестието всеки 
участник може да възрази, ако докаже, 
че законните му интереси във връзка с 
неговите нови резултати или предходни 
знания ще бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Останалите други участници се 
предизвестяват за всяка дейност по 
разпространение на резултатите, ако 
съответните резултати не са 
изключителна собственост на 
участника разпространител. След 
получаване на предизвестието всеки 
участник може да възрази, ако докаже, 
че законните му интереси във връзка с 
неговите нови резултати или предходни 
знания ще бъдат сериозно накърнени от 
предвиденото разпространение. В 
такива случаи разпространението не 
може да се осъществи, освен ако не са 
взети подходящи мерки за запазване на 
споменатите законни интереси. В 
споразумението за отпускане на 
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безвъзмездни средства се определят 
сроковете в това отношение.

Or. [en]

Обосновка

Задължението за известяване на останалите участници е неуместно, когато 
участникът възнамерява да разпространява собствени резултати. Изискването за 
известяване и възможността да се представи възражение крият голям риск да 
доведат до блокиране на разпространението.

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

3. Всеки участник докладва на 
Комисията или на органа за 
финансиране относно своите действия 
по използването и разпространението на 
резултатите. Участниците предоставят 
на Комисията или на органа за 
финансиране за целите на наблюдението 
и разпространението всяка полезна 
информация и документация съгласно 
условията, определени в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, по искане на 
Комисията. В модела за споразумение 
за отпускане на безвъзмездни 
средства се уточнява срок по 
отношение на тези задължения.

Or. en

Обосновка

С оглед на практическата ѝ приложимост би било по-полезно да се предвиди 
участниците да предоставят тази информация при поискване, като така се 
гарантира, че в рамките на Комисията те имат едно единствено звено за контакт, а 
не служителите по проекта, които са отговаряли за проекта преди години. Също 
така това не следва да бъде задължение, което да е в сила и след 50 години. За него 
трябва да се постави срок.
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Изменение 88
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички заявления за патенти, 
стандарти, публикации или друго 
разпространение, включително в 
електронна форма, във връзка с 
резултати, съдържат изявление, което 
може да обхваща визуални средства, че 
дейността е получила финасова
подкрепа от Съюза. Условията за това 
изявление се определят в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

4. Всички заявления за патенти, 
стандарти, публикации или друго 
разпространение, включително в 
електронна форма, във връзка с 
резултати, съдържат изявление, което 
може да обхваща визуални средства, че 
дейността е получила финансова
подкрепа от Съюза. Условията за това 
изявление се определят в модела за 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите или подзаконовите актове в 
случаите на сливания и придобивания, 
когато други участници все още се 
ползват с права на достъп до резултати, 
които трябва да бъдат прехвърлени, 
участникът, който възнамерява да 
прехвърли резултатите, предизвестява 
останалите участници, като им 
предоставя достатъчно информация 
относно предполагаемия нов собственик 
на резултатите с цел да даде възможност 
на останалите участници да анализират 
въздействието на планираното 
прехвърляне на собственост върху 
евентуалното упражняване на техните 
права на достъп.

Без да се засягат задълженията за 
поверителност, произтичащи от 
законите или подзаконовите актове в 
случаите на сливания и придобивания, 
когато други участници все още се 
ползват с права на достъп до резултати, 
които трябва да бъдат прехвърлени, и 
когато съответните резултати не са 
изключителна собственост на
участника, който възнамерява да 
прехвърли резултатите, участникът 
предизвестява останалите участници, 
като им предоставя достатъчно 
информация относно предполагаемия 
нов собственик на резултатите с цел да 
даде възможност на останалите 
участници да анализират въздействието 
на планираното прехвърляне на 
собственост върху евентуалното 
упражняване на техните права на 
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достъп.

Or. en

Изменение 90
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

След получаване на предизвестието 
всеки участник може да възрази срещу 
прехвърлянето на собствеността, ако 
докаже, че то ще се отрази 
неблагоприятно върху упражняването 
на неговите права на достъп. В такъв 
случай прехвърлянето не може да се 
осъществи, докато не се постигне 
споразумение между заинтересованите 
участници. В споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се определят срокове.

След получаване на предизвестието 
всеки участник може да възрази срещу 
прехвърлянето на собствеността, ако 
докаже, че то ще се отрази 
неблагоприятно върху упражняването 
на неговите права на достъп. В такъв 
случай прехвърлянето не може да се 
осъществи, докато не се постигне 
споразумение между заинтересованите 
участници. В модела за споразумение
за отпускане на безвъзмездни средства 
се определят срокове.

Or. en

Изменение 91
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите, 
участникът, чиято собственост са те, 
може да издава лицензи или по друг 
начин да предоставя на всяко 
юридическо лице право, в това число —
изключително, на ползването им.

2. При условие, че всички права на 
достъп до резултатите могат да бъдат 
упражнявани и че са спазени всички 
допълнителни задължения относно 
използването на резултатите от 
участника, чиято собственост са те, 
този участник може да издава лицензи 
или по друг начин да предоставя на 
всяко юридическо лице право, в това 
число — изключително, на ползването 
на резултатите.

Or. en
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Обосновка

Настоящият параграф трябва да е по-конкретен, за да се избегнат недоразумения. В 
противен случай той може да се изтълкува като възможност за лицензиране само 
ако всеки следва своите задължения за използване; „резултатите“ вместо „им“ 
доизяснява смисъла.

Изменение 92
Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участниците определят по подходящ 
начин в писмено споразумение
предходните знания, които имат 
отношение към съответната дейност.

Участниците определят в писмен вид
предходните знания, които имат 
отношение към съответната дейност.

Or. en

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участниците в една и съща дейност се 
информират взаимно за всички законови 
ограничения върху предоставянето на 
достъп до предходните им знания преди 
присъединяването си към 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Всяко 
споразумение, сключено след това от 
участник по отношение на предходни 
знания, гарантира, че всички права на 
достъп могат да бъдат упражнявани.

3. Участниците в една и съща дейност се 
информират взаимно за всички законови 
ограничения върху предоставянето на 
достъп до предходните им знания преди 
присъединяването си към 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Всяко 
споразумение, сключено след това от 
участник по отношение на предходни 
знания, гарантира, че всички права на 
достъп могат да бъдат упражнявани.
Комисията или органът за 
финансиране се информира за 
всякакви подобни ограничения преди 
влизането в сила на споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства и взема под внимание 
въздействието на всякакви подобни 
ограничения върху постигането на 
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целите на дейността.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение би спомогнало да се предотврати включването в списъка с 
изключения по отношение на правата за достъп на елементи, които са необходими за 
постигането на целите на дейността. От друга страна, изключенията са необходими 
в случаите, когато части от предходните знания са в обхвата на споразуменията 
(например споразуменията за неоповестяване на информация или споразуменията за 
прехвърляне на материали) и лицензите на трети страни.

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такъв достъп, за да изпълнява своята 
работа по съответната дейност.

1. Участник се ползва с права на достъп 
до резултатите на друг участник в 
същата дейност, ако първият се нуждае 
от такива права на достъп, за да 
изпълнява своята работа по съответната 
дейност.
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Внася се яснота по отношение на понятията „достъп“ и „права на достъп“.

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Свързано лице със седалище в 
държава членка или в асоциирана 
държава, освен ако в споразумението за 
консорциум не е предвидено друго, има 

3. Свързано лице, освен ако в
споразумението за консорциум не е 
предвидено друго, има права на достъп 
до резултати или предходни знания при 
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права на достъп до резултати или 
предходни знания при същите условия, 
както когато участникът, с когото е 
свързано, се нуждае от такъв достъп за 
използване на резултатите.

справедливи и разумни условия, както 
когато участникът, с когото е свързано, 
се нуждае от такъв достъп за използване 
на резултатите.

Or. en

Обосновка

Това ограничение следва да се премахне, за да се привлекат дружества с глобален 
обхват, които биха били ценни партньори по дадена дейност.

Изменение 96
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Искане за достъп съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 може да се отправи 
до една година след приключване на 
дейността. Участниците могат 
обаче да се споразумеят за различен 
краен срок.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не следва да има срок за гарантиране на надлежното използване. Ако искането за 
достъп на участника е в съответствие с първоначалното споразумение между 
участниците, то не следва да има срок.

Изменение 97
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 

1. За целите на разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на Съюза, 
институциите и органите на Съюза се 
ползват с права на достъп до 
резултатите на участник, който е 
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получил финансиране от Съюза. Такива 
права на достъп са ограничени до 
употреба с нетърговска и неконкурентна 
цел.

получил финансиране от Съюза. Такива 
права на достъп са ограничени до 
употреба с нетърговска и неконкурентна 
цел и не включват правото на 
преотстъпване на лиценз. Съюзът 
предоставя достатъчно 
доказателства на участника 
собственик, че правата на достъп ще 
допринесат за разработването, 
прилагането и наблюдението на 
политиките или програмите на 
Съюза. 

Or. en

Изменение 98
Предложение за регламент
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47 заличава се
Специални разпоредби

1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно промените в 
състава на консорциума, 
класифицираната информация, 
използването, разпространението, 
прехвърлянето и лицензирането на 
резултатите.
2. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова 
изследователска инфраструктура в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби 
относно потребителите на 
инфраструктурата.
3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ в споразумението за отпускане 
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на безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно правата на 
достъп, преносимост и 
разпространение, свързани с 
участниците, изследователите и 
която и да е заинтересована от 
дейността страна.
4. При дейности, свързани с 
обучението и мобилността на 
изследователите, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно задълженията, 
отнасящи се за изследователите, 
които се възползват от дейността, 
собствеността, правата на достъп и 
преносимостта на резултати.
5. При координационни и 
спомагателни дейности в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.
6. При инструменти и субсидии, 
предназначени за МСП, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност, относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.
7. При Общностите за знания и 
иновации към EIT в споразумението 
за отпускане на безвъзмездни 
средства могат да се формулират 
специални разпоредби, в частност, 
относно собствеността, правата на 
достъп, използването и 
разпространението на резултати.

Or. en

(Член 47, параграфи 1—6 са преместени в нов дял. Член 47, параграф 7 е преместен в 
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член 1, параграф 3).

Изменение 99
Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48 заличава се
Награди

Присъждането на награда се обуславя 
от поемането на задължения за 
подходяща обществена разгласа. 
Работната програма или работният 
план може да съдържа специални 
задължения относно използването и 
разпространението на резултати.

Or. en

Обосновка

Членът е преместен в друг дял.

Изменение 100
Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се
Обществени поръчки, обществени 

поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 

решения
1. Освен ако в поканата за участие в 
търг не е посочено друго, 
резултатите, получени при 
обществена поръчка, възложена от 
Комисията, са собственост на Съюза.
2. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий се формулират 
специални разпоредби относно 
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собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство. Изпълнителят, който 
създава резултати при обществена 
поръчка за продукти в предпазарен 
стадий, притежава най-малкото 
свързаните с тях права върху 
интелектуалната собственост. 
Възлагащите органи се ползват най-
малкото с права на безвъзмезден 
достъп до резултатите за тяхна 
лична употреба, както и с правото да 
предоставят или да изискват от 
участващите изпълнители да 
предоставят на трети страни 
неизключителни лицензи да 
използват резултатите при 
справедливи и разумни условия, без 
право на преотстъпване на лиценза. 
Ако изпълнителят не успее да 
постигне търговска реализация на 
резултатите в рамките на определен 
период след възлагането на 
обществената поръчка за продукти в 
предпазарен стадий, както е посочено 
в договора, той прехвърля на 
възлагащите органи собствеността 
върху резултатите.
3. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за новаторски 
решения могат да се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство.

Or. en

Обосновка

Членът е преместен в друг дял.
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Изменение 101
Предложение за регламент
Дял IIIa (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял ІІІа
Специални разпоредби

Or. en

Изменение 102
Предложение за регламент
Член 49а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49а
Награди

1. Финансирането от Съюза може да 
се извършва под формата на награди, 
както е определено в [дял VII] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент]. Използването на награди 
се насърчава, но не като заместител 
на надлежно структурирано 
финансиране.
2. Правилата на конкурса се уреждат 
в работната програма.
3. Правилата на конкурса най-малко 
определят условията за участие, 
критериите за присъждане на 
наградата, включително крайният 
срок за представяне на предложения и 
крайният срок за присъждане, сумата 
на наградата и договореностите за 
плащане.
Наградите не могат да се присъждат 
пряко без конкурс и се публикуват 
всяка година.
4. Представените за участие в 
конкурса проекти се оценяват от 
комисия от експерти на основата на 
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публикуваните правила на конкурса.
След това наградите се присъждат 
от отговорния разпоредител с 
бюджетни кредити въз основа на 
оценката на групата експерти, които 
имат свободата да решат дали да 
препоръчат присъждането на награди 
или не в зависимост от направената 
от тях оценка на качеството на 
участващите проекти.
5. Размерът на наградата не е свързан 
с разходите, направени от 
получателя.
6. Когато изпълнението на дадено 
действие или работна програма 
изисква присъждането на награди на 
трети страни от бенефициер на 
безвъзмездни средства на Съюза, 
бенефициерът може да присъжда 
такива награди, при условие че 
минималното съдържание на 
правилата на конкурса е строго 
определено в решението за отпускане 
на безвъзмездни средства или в 
споразумението между бенефициера и 
Комисията, без възможност за 
действия по собствена преценка.
7. По отношение на 
разпространението на резултати се 
прилага дял III от настоящия 
регламент. Всякакви допълнителни 
задължения за разпространяване и 
използване на резултати се уреждат 
в правилата на конкурса.
8. Когато в рамките на определения в 
правилата на конкурса срок не бъде 
присъдена награда, заделените за 
конкурса финансови средства се 
пренасочват в рамките на същата 
цел в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХ [„Хоризонт 2020“].

Or. en
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Обосновка

Текстът е преместен тук от член 34 и член 48. Параграфи 3—6 съдържат настоящия 
текст от проекта за Финансов регламент, който все още е предмет на тристранни 
преговори, и е възможно те да отпаднат с приемането на проекта за регламент. 
Параграф 7 добавя разпоредби от съществено значение за правата върху
интелектуалната собственост и разпространението на резултати. Параграф 8 
гарантира, че отпуснатите за „Хоризонт 2020“ финансови средства остават в 
рамките на бюджета за научни изследвания, развитие и иновации, в случай че новият 
инструмент за стимулиране чрез награди не постигне желания ефект.

Изменение 103
Предложение за регламент
Член 49б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49б
Обществени поръчки, обществени 

поръчки в предпазарен стадий и 
обществени поръчки за новаторски 

решения
1. Всяка обществена поръчка, 
възложена от Комисията съвместно 
с държавите членки, се подчинява на 
правилата за обществените поръчки, 
както са определени в Регламент (ЕС) 
№ XX/ХХ [Финансов регламент] и 
Регламент (ЕС) № XX/XX [делегиран 
регламент].
2. Финансирането от Съюза може да 
се извършва под формата на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий или за 
новаторски решения от Комисията 
съвместно с възлагащи органи от 
държавите членки и асоциираните 
държави.
Процедурите за възлагане на 
обществени поръчки:
a) са в съответствие с принципите за 
прозрачност, недискриминация, 
равнопоставеност, добро финансово 
управление и пропорционалност, 
както и с правилата за 
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конкуренцията и, когато е 
приложимо, с 
Директиви № 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО 
и 2009/81/ЕО;
б) могат да предвидят специфични 
условия, като например място на 
изпълнение на възложените 
дейности, като при обществени 
поръчки за продукти в предпазарен 
стадий то се ограничава до 
територията на държавите членки и 
на асоциираните държави по 
„Хоризонт 2020“, когато това е 
надлежно обосновано от целите на 
съответната дейност;
в) могат да разрешат сключването на 
няколко договора в рамките на една 
процедура (възлагане на няколко 
доставчици);
г) предвиждат възлагане на 
поръчките на участника или 
участниците в тръжната процедура, 
предлагащи най-добро съотношение 
между качество и цена.
3. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за продукти в 
предпазарен стадий се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство. Изпълнителят, който 
създава резултати при обществена 
поръчка за продукти в предпазарен 
стадий, притежава най-малкото 
свързаните с тях права върху 
интелектуалната собственост. 
Възлагащите органи се ползват най-
малкото с права на безвъзмезден 
достъп до резултатите за тяхна 
лична употреба, както и с правото да 
предоставят или да изискват от 
участващите изпълнители да 
предоставят на трети страни 
неизключителни лицензи да 



PE489.632v01-00 72/86 PR\903026BG.doc

BG

използват резултатите при 
справедливи и разумни условия, без 
право на преотстъпване на лиценза. 
Ако изпълнителят не успее да 
постигне търговска реализация на 
резултатите в рамките на определен 
период след възлагането на 
обществената поръчка за продукти в 
предпазарен стадий, както е посочено 
в договора, той прехвърля на 
възлагащите органи собствеността 
върху резултатите.
4. В договорите за възлагане на 
обществени поръчки за новаторски 
решения могат да се формулират 
специални разпоредби относно 
собствеността, правата на достъп и 
лицензирането, за да се оползотворят 
максимално резултатите и да се 
избегне всякакво непочтено 
предимство.

Or. en

Обосновка

Текстът е преместен тук от член 35 и член 49. Обществените поръчки се провеждат 
единствено от Комисията съвместно с държавите членки и възлагащите органи на 
държавите членки, за да се гарантира, че възлагащите органи са идентифицирали и 
възложили поръчки в отговор на реално обществено търсене.

Изменение 104
Предложение за регламент
Член 49в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49в
Финансови инструменти

1. Финансовите инструменти могат 
да приемат всяка от формите, 
посочени в [дял VIII] от 
Регламент (ЕС) № XX/XX [Финансов 
регламент], и се прилагат в 
съответствие с него, като могат да 
бъдат съчетани с безвъзмездни 
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средства, финансирани от бюджета 
на Съюза, включително в рамките на 
„Хоризонт 2020“.
2. Финансирането, предоставено по 
силата на финансовите инструменти 
на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], се съчетава със 
същия размер финансиране, 
предоставено от Европейската 
инвестиционна банка или други 
програми на Съюза.
3. В съответствие с член [18, 
параграф 2] от Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [Финансов регламент], 
приходите и възстановяванията, 
получени от даден финансов 
инструмент, който е създаден по 
силата на Регламент (ЕС) № XX/XX 
[„Хоризонт 2020“], следва да бъдат 
приписани на този финансов 
инструмент.
4. Приходите и възстановяванията, 
получени от механизма за 
финансиране с поделяне на риска, 
създаден с Решение № 1982/2006/ЕО, и 
в ранната фаза на Механизма за висок 
растеж и иновации на МСП ((GIF1), 
създаден с Решение № 1639/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
следва да бъдат включени към 
следващите финансови инструменти 
по силата на Регламент (ЕС) 
№ XX/XX [„Хоризонт 2020“].

Or. en

Обосновка

Текстът е преместен тук от член 36. Параграф 2 е добавен, за да се удвои ефектът 
на лоста от финансовите инструменти по силата на „Хоризонт 2020“, и цели да 
наподоби финансовата структура на механизма за финансиране с поделяне на риска, 
при който размерът на финансовите средства от ЕС трябва да е равен на обема на 
финансовите средства от ЕИБ. От съществено значение е тази структура да 
постигне желания ефект на лоста от финансовите инструменти.
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Изменение 105
Предложение за регламент
Член 49г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49г
Публично-частни партньорства

1. В съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 
2020“] „Хоризонт 2020“ може да се 
прилага посредством публично-
частни партньорства, при условие че 
всички засегнати партньори се 
ангажират да оказват подкрепа за 
развитието и прилагането на 
„Хоризонт 2020“.
2. Публично-частните партньорства 
се идентифицират по открит и 
прозрачен начин, въз основа на 
оценката на независими експерти в 
съответствие с член 37 от 
настоящия регламент. Настоящата 
оценка се основава на един от 
следните критерии:
а) добавена стойност на действието 
на равнище Съюза;
б) мащаб на въздействието върху 
промишлената 
конкурентоспособност, устойчивия 
растеж и върху социално-
икономически проблеми;
3. Комисията може да повери 
задачата по изпълнение на бюджета 
на публично-частните партньорства, 
при условие че в договорно 
споразумение са изпълнени и 
определени следните критерии:
а) дългосрочен ангажимент на всички 
партньори въз основа на обща визия и 
ясно определени цели;
б) размер на необходимите ресурси и 
способност за привличане на 
допълнителни инвестиции в научни 
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изследвания и иновации;
в) ясно определяне на ролята на всеки 
партньор и договорени основни 
показатели за изпълнението през 
избрания период.
4. Правилата за участие и 
разпространение на резултати на 
публично-частните партньорства, 
изготвени и финансирани по 
„Хоризонт 2020“, са изцяло в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
ХХ/ХХ [Финансов регламент], както и 
с правилата, определени в настоящия 
регламент, освен когато не го налагат 
специфичните им нужди.
Правилата на публично-частните 
партньорства могат да се 
отклоняват от Правилника за 
длъжностните лица на Съюза, 
доколкото актовете за създаване на 
тези органи съгласно член 1а, 
параграф 2 от Правилника за 
длъжностните лица не предвиждат 
прилагане на Правилника за 
длъжностните лица.
5. Отклоненията от правилата, 
посочени в параграф 2 и конкретните 
причини за такива отклонения се 
съобщават на Европейския 
парламент и на Съвета в работен 
документ ежегодно. В работния 
документ също се описва напредъкът 
по изпълнението на 
предназначението, с което са 
създадени отделните субекти, ролята 
на гореспоменатите отклонения за 
постигането на този напредък.
6. Участието на Съюза в тези 
партньорства може да приеме някоя 
от следните форми:
а) финансови вноски от Съюза за 
съвместни предприятия, създадени 
въз основа на член 187 от ДФЕС по 
Седмата рамкова програма, при 
условие че се изменят основните 
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актове за тях; за нови публично-
частни партньорства, създадени въз 
основа на член 187 от ДФЕС; и за 
други финансиращи органи, посочени в 
член [55, параграф 1, буква б), 
подточка v) или vii)] от 
Регламент (ЕС) № XX/ХХ [Финансов 
регламент]. Тази форма на 
партньорства се осъществява само 
когато е оправдана от обхвата на 
преследваните цели и от мащаба на 
необходимите ресурси;
б) сключване на договорно 
споразумение между партньорите, 
посочени в параграф 1, в което се 
уточняват целите на 
партньорството, съответните 
ангажименти на партньорите, 
основните показатели за тяхното 
изпълнение и изискваните резултати, 
включително конкретните 
научноизследователски и 
иновационни дейности, за които е 
необходима подкрепа по линия на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

(Вж. текста на ЕП, изменение 241 (член 196б и 196в) към Финансовия регламент, 
понастоящем предмет на тристранни преговори. Вж. Регламента относно 

„Хоризонт 2020“, член 19);

Обосновка

С цел правна яснота и последователност, условията за участие, определени в член 19 
от Регламента относно „Хоризонт 2020“, се допълват от съответен член в 
правилата за участие.

Изменение 106
Предложение за регламент
Член 49д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49д
Партньорства в рамките на 
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публичния сектор
1. Правилата, определени в 
настоящия регламент, се прилагат и 
за партньорствата в рамките на 
публичния сектор, както е посочено в 
член [20] от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ 
[„Хоризонт 2020“].
2. Партньорствата в рамките на 
публичния сектор, финансирани чрез 
инструмента ERA-NET, могат да 
получат право на съфинансиране по 
„Хоризонт 2020“, при условие че са 
изпълнени следните условия:
а) постигането от участниците на 
значително равнище на финансови 
ангажименти по съвместните 
покани и действия;
б) хармонизирани правила и условия за 
изпълнение на съвместните покани и 
действия;
Партньорствата в рамките на 
публичния сектор могат да бъдат 
подпомагани в рамките на 
посочените в член 5, параграф 2 
приоритети или между тях, по-
специално чрез:
3. Инициативите за съвместно 
планиране, в съответствие с член 185 
от ДФЕС, могат да получат право на 
съфинансиране по „Хоризонт 2020“, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:
а) съществуваща потребност за 
специална структура за изпълнение, 
въз основа на член 185 от ДФЕС;
б) висока степен на ангажираност от 
страна на участващите държави с 
цел интеграция на научно, 
управленско и финансово равнище;
в) добавена стойност на действието 
на равнище на Съюза;
г) критична маса по отношение на 
размера и броя на участващите 
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програми, сходството в обхванатите 
от тях дейности и техният дял в 
съответните научни изследвания;
4. Комисията може да повери 
задачата по изпълнение на бюджета 
на инициатива за съвместно 
планиране, при условие че в 
споразумение са изпълнени и 
определени следните критерии:
а) ясно определяне на преследваната 
цел и на нейното значение за целите 
на „Хоризонт 2020“ и по-общите цели 
на политиките на Съюза;
б) ясни финансови ангажименти от 
страна на участващите държави, 
включително предварителни 
ангажименти за обединяване на 
национални и/или регионални 
инвестиции за транснационални 
научни изследвания и иновации;

Or. en

(Вж. член 20 от Регламента относно „Хоризонт 2020“).

Обосновка

С цел правна яснота и последователност, условията за участие, определени в член 20 
от Регламента относно „Хоризонт 2020“, се допълват от съответен член в 
правилата за участие.

Изменение 107
Предложение за регламент
Член 49e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49е
Инструмент за МСП

1. Единствено МСП могат да 
кандидатстват по покани за 
представяне на предложения, 
издадени съгласно специализирания 
инструмент за МСП, както е 
посочено в член [18] от Регламент 
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(ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 2020“].
2. Поканите за представяне на 
предложения по инструментите за 
МСП са отворени покани, които са 
възприели в най-голяма възможна 
степен подхода „отдолу нагоре“ към 
темата. Може да се прилага
опростената двустепенна процедура 
за оценка, ако така е установено в 
работната програма, при условие че 
няма удължаване на цялостния 
период за оценка.
3. В съответствие с член 17а времето 
до подписване на договор съгласно 
инструмента за МСП не може да 
надхвърля шест месеца.
4. В съответствие с настоящия 
регламент споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
сключен по силата на инструмента
за МСП, може да определи специални 
разпоредби, по-специално по 
отношение на договаряне с 
подизпълнители, собственост, права 
на достъп, използване и 
разпространение на резултати.
5. Когато е необходимо 
преразглеждане на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
сключено съгласно инструмента за 
МСП по време на изпълнението на 
действие, по-специално по отношение 
на промени в състава на консорциума, 
се прилага опростена процедура по 
преразглеждане.
6. Комисията гарантира достатъчно 
взаимно допълване между 
инструмента за МСП по „Хоризонт 
2020“ и финансовите инструменти по 
„Хоризонт 2020“ и COSME, както и 
схеми и инструменти, установени 
съвместно с държавите членки, като 
например съвместната програма 
„Eurostars“.
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Or. en

Обосновка

Като допълнение, специалното приложение към регламента относно „Хоризонт 
2020“ следва да представи по-подробно описание относно функционирането на всички 
специални инструменти и схеми за финансиране, предвидени съгласно „Хоризонт 
2020“, включително инструмента за МСП. Схемата „ваучери за иновации“, която 
понастоящем се прилага в няколко държави, може да се въведе като нова схема за 
отпускане на безвъзмездни средства по инструмента за МСП.

Изменение 108
Предложение за регламент
Член 49ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49ж
Други специални разпоредби

1. При изпълнение на дейности, 
свързани със сигурността, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност относно промените в 
състава на консорциума, 
класифицираната информация, 
използването, разпространението, 
прехвърлянето и лицензирането на 
резултатите.
2. При дейности в подкрепа на 
съществуваща или нова 
изследователска инфраструктура, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби 
относно употребата на 
инфраструктурата.
3. При авангардни изследвания на 
ЕСНИ, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби, в частност относно 
правата на достъп, преносимост и 
разпространение, свързани с 
участниците, изследователите и 
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всяка заинтересована от дейността 
страна.
4. При дейности, свързани с 
обучението и мобилността на 
изследователите, в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
могат да се формулират специални 
разпоредби относно задълженията, 
отнасящи се за изследователите, 
които се възползват от дейността, 
собствеността, правата на достъп и 
преносимостта.
5. При координационни и 
спомагателни дейности, в 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства могат да се 
формулират специални разпоредби, в 
частност относно собствеността, 
правата на достъп, използването и 
разпространението на резултати.

Or. en

Обосновка

По отношение по-специално на изследователските инфраструктури следва при 
необходимост да се обхващат други аспекти от използването на инфраструктури, а 
не само на разпоредби за потребителите.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение 
Докладчикът като цяло приветства предложението на Комисията относно „Правилата 
за участие и разпространение на резултатите в „ХОРИЗОНТ 2020““ (наричани по-долу 
„правилата“) като важна стъпка напред. Той приветства най-вече следните аспекти:

 по-широкото приемане на обичайните счетоводни практики на бенефициерите; 

 единен набор от правила, които се прилагат за финансирането на всички 
дейности, предприети от участниците по програма „Хоризонт 2020“;

 занижени изисквания по отношение на системите за отчитане на времето;

 включването на ДДС в определението на допустимите разходи;

Въпреки това докладчикът счита, че някои желателни промени, включени от 
Комисията, все още не са формулирани достатъчно ясно в предложението, докато 
други промени изглеждат твърде опростени и/или не срещат всеобщото одобрение на 
научноизследователската и иновационната общност. По-специално докладчикът 
отправя критика във връзка със следните факти:

 не се предоставя възможност за възстановяване на непреките разходи въз основа 
на действителните разходи;

 единната ставка за финансиране не взема под внимание структурата на 
специфичните разходи на различните участници, като това води до неефективно 
и несъразмерно финансиране (особено в дейностите, близки до пазара) и 
завишено средно равнище на възстановяване на проект в сравнение с 7РП;

 приемането на обичайните счетоводни практики на бенефициерите е колебливо 
и ограничено;

 съществува обща клауза за дерогация от единния набор от правила, които се 
прилагат към всички видове органи за финансиране;

 гъвкавостта на предложените правила е прекомерна, в резултат на което твърде 
много важни решения се вземат на равнище работна програма;

 няма съществено подобрение по отношение на съкращаването на средния 
период за отпускане на безвъзмездни средства;

Измененията, предложени от докладчика, целят да задълбочат 
междуинституционалната дискусия за правилата и да насърчат по-обстойните 
консултации с научноизследователската и 
иновационна общност. 

Докладчикът би желал още веднъж да подчертае, че за 
да бъдат постигнати целите, които Парламентът 
заложи в предходни доклади, и за да служат на 
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интереса на научноизследователската и иновационна общност, правилата трябва да 
установят деликатен баланс между четири основни принципа: опростяване, отчетност, 
гъвкавост и надеждност. Успешното изпълнение на „Хоризонт 2020“ до голяма степен 
ще зависи от спазването и намирането на равновесие между тези принципи.

Потенциално въздействие на настоящото предложение на Комисията
Бяха извършени изчисления на модел1, който съпоставя средното равнище на участието 
на ЕС на едно действие между 7РП и „Хоризонт 2020“ за отделните категории 
участници. Съгласно тези изчисления предложеният модел 100/20 би увеличил 
средното равнище на възстановяване за участници от сферата на промишлеността 
(+46,8 %) и за МСП (+7,7 %), като оставят на научноизследователските организации с 
нестопанска цел (-0,5 %) и университетите (-0,9 %) малко по-ниско равнище на 
финансиране. Прилагането на модела 100/20 се очаква да доведе до всеобщ ръст от 
7,2 % на общото участие на ЕС в отделен проект, като излишъкът основно се 
разпределя на участници от сферата на промишлеността. 

Предоставянето на фиксирана ставка от 20 % като единствен вариант за 
възстановяването на непреките разходи би поставило участниците със скъпоструващи 
научноизследователски центрове в неравностойно от структурна гледна точка 
положение в сравнение с 7РП. Това би засегнало не само научноизследователските 
центрове и частните дружества, но и множество университети, които са положили 
значителни усилия през годините, за да преминат към пълното осчетоводяване на 
разходите. Някои от тези участници могат да бъдат възпрепятствани от участие в 
проекти по „Хоризонт 2020“, особено в дейности, близки до пазара, при които ще се 
прилага моделът 70/20 и ще им се предоставят още по-ниски равнища на финансиране. 

Друг значим фактор, който трябва да се оцени във връзка с потенциално отрицателните 
ефекти от изпълнението на целите на „Хоризонт 2020“ е предвижданото разделяне на 
поканите за представяне на проекти за научноизследователски дейности от поканите за 
представяне на проекти за дейности, близки до пазара. Прилагането на общото правило 
за единна ставка на възстановяване по конкретен проект — за проекти, близки до 
пазара, дори те да съдържат научноизследователски дейности, тази ставка ще бъде 
70/20 за всички дейности — изправя научноизследователските центрове и 
университети пред неблагоприятни равнища на финансиране при извършване на 
научноизследователски дейности в рамките на проекти, близки до пазара. Има 
вероятност тези заинтересовани страни частично да се оттеглят от такива проекти, 
което евентуално може допълнително да задълбочи празнината между научните 
изследвания и иновациите и така да се затрудни интегрирането на триъгълника на 
знанието и да се забави цикълът на иновациите.

Ограничения в бюджета и икономически последици
Като се има предвид, че „Хоризонт 2020“ цели постигането на съществена промяна в 

                                               
1 Неофициален документ на Комисията „Хоризонт 2020 – Опростяване на правилата за финансиране: 
единна ставка на възстановяване за всички участници и дейности и единна фиксирана ставка за 
непреките разходи“, 19 април 2012 г.
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посока към повече иновации в Европа, увеличението на бюджета със само 6,19 % едва 
ли ще доведе до устойчиви резултати. Следователно докладчикът отново подчертава 
искането на Парламента за отпускане на 100 милиарда за целите на „Хоризонт 2020“. 

В това отношение въздействието на правилата, и по-специално окончателната 
структура на системата за ставки на възстановяване не трябва да се подценява, когато 
става дума за бюджетното изпълнение на „Хоризонт 2020“. Докладчикът подчертава 
загрижеността си от това, че залагането на твърде високи ставки на възстановяване 
може значително да намали броя на проектите, които биха могли да получат 
финансиране по „Хоризонт 2020“, като така би се намалило общото въздействие на 
програмата, а също би могло да се попречи на изпълнението на водещата инициатива 
„Съюз за иновации“ и на стратегията „Европа 2020“.

Значимостта на въпроса може да нарасне още повече предвид факта, че изходът от 
преговорите по следващата многогодишна финансова рамка може да остави „Хоризонт 
2020“ с още по-малък финансов пакет от предлагания понастоящем от Комисията. 

Като очаква възможни ограничения в бюджета на „Хоризонт 2020“, целта на 
докладчика е да се задържи средното равнище на участието на ЕС на отделен проект, 
отпускано по 7РП, като така се гарантира, че общият брой проекти няма да намалее 
заради несъразмерно и неефективно проектно финансиране.

От икономическа гледна точка финансирането на дейности, близки до пазара, изисква 
следването на ясно определена концепция. Докладчикът подчертава, че финансирането 
на Съюза в областта на научните изследвания и иновациите трябва да цели значителен 
ефект на лоста по отношение на частните инвестиции. Европейското финансиране 
трябва да е съразмерно и не трябва да води до смущения на пазара. 

Опростен набор от ставки на възстановяване, които позволяват безпроблемното 
финансиране на целия цикъл от иновации 
Предвид гореспоменатите оценки на потенциалното въздействие от предложените 
правила, както и предвид загрижеността по отношение на бюджета, докладчикът реши 
да представи алтернативен набор от ставки на възстановяване. Този набор от ставки 
обслужва конкретните нужди на отделните участници и се стреми към установяването 
на по-добър баланс между подходящото опростяване и по-ефективната и отговорна 
политика на финансиране на научните изследвания и иновации.

На първо място, докладчикът предлага повторното въвеждане на вариант за 
възстановяване на действителни непреки разходи за всички видове участници въз 
основа на техните обичайни счетоводни практики. Това е препоръчително по редица 
причини — непрекъснатост, опростяване, устойчивост на политиката на Съюза за 
финансиране на научните изследвания и иновации — като така се привличат отлични 
участници. Въпреки това, тъй като повторното въвеждане на този вариант би довело до 
още по-голямо увеличение на общото участие на ЕС на отделен проект (+ 9,2 %)1, 

                                               
1 Неофициален документ на Комисията „Хоризонт 2020: уточнения по някои аспекти от правилата за 
участие и разпространение на резултатите“, 29 май 2012 г. 
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докладчикът счита за още по-необходим алтернативният набор от ставки на 
възстановяване. 

Поради това докладчикът предлага разграничаването на ставката на възстановяване не 
само по вид активност (НИР/БдП), както се предвижда понастоящем, но и по метод за 
изчисление на разходите (преки разходи + фиксирана ставка/пълни разходи) и вида 
участник (университети, центрове за научни изследвания, други/МСП/промишленост). 
Докладчикът смята, че това разграничение дава възможност за по-персонализиран 
подход спрямо участниците и така се позволява безпроблемното изпълнение на 
финансирането на иновациите, което улеснява комбинирането на 
научноизследователските дейности с дейности, близки до пазара, в рамките на един 
проект и интегрирането на триъгълника на знанията. 

Докладчикът би желал да подчертае, че финансирането на иновациите остава „черна 
кутия“ за бюджета, тъй като не се дава информация за дела на проектите, близки до 
пазара, в рамките на бюджета „Хоризонт 2020“. Като има предвид, че близките до 
пазара дейности, като например демонстрационни проекти, изпитания и пилотни 
проекти, често са много по-скъпоструващи от проекти, свързани с НИРД, докладчикът 
счете за необходимо да се приспособи ставката на възстановяване за дейностите, 
близки до пазара, към това несигурно положение, с цел да се предотвратят сериозни 
съкращения във финансирането на НИРД в ЕС. 

Опростяване за всички участници
През последните две години Парламентът нееднократно призова Комисията да направи 
сериозен скок към опростяване. Сега предстои да разгледа предложение, в което някои 
аспекти са прекомерно опростени, а на други не е обърнато достатъчно внимание. 
Поради това докладчикът предлага редица мерки за опростяване, които Парламентът е 
представил в предишните си доклади.

И най-вече, докладчикът предлага допълнително разгръщане на приемането на 
обичайните счетоводни практики на бенефициерите, като така е убеден, че може да се 
постигне реално намаление на административната тежест и риска от грешки за всички 
участници. 

В допълнение към признаването на обичайните счетоводни практики на бенефициерите 
докладчикът счита, че ясният единен набор от общи правила е още един крайъгълен 
камък на опростяването в „Хоризонт 2020“ и следователно призовава за цялостното 
изпълнение на тази идея. Той се съмнява, че максималната гъвкавост по време на 
процеса на изпълнение ще доведе до опростяване, дори напротив. Докато гъвкавостта е 
необходима за някои органи за финансиране, болшинството участници се възползват от 
ясен набор от надеждни правила. Повторното въвеждане на модел за споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства като стандартна отправна точка за всички 
споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, като се уточняват някои
определения и разпоредби и се включва новият дял „Специални разпоредби“, който 
съдържа специални членове относно наградите, обществените поръчки, финансовите 
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инструменти, инструмента за МСП, ПЧП и ППП, са предложения, които целят 
укрепването на идеята за „единен набор от правила“.

Освен това докладчикът би желал да види „Хоризонт 2020“ като по-достъпна програма 
за новите и неопитни кандидати. Създаването на единен портал с улеснен достъп, който 
помества заедно„работните планове“ на органите за финансиране и „работните 
програми“ на Комисията, както и насоки, разясняващи процеса на подбор, изглеждат 
полезни предложения в това отношение.

Посрещане на реалните нужди на промишлеността
Докладчикът се опасява, че повишеното равнище на възстановяване за участниците от 
сферата на промишлеността, така както се предлага понастоящем от Комисията, би 
могло да послужи като финансова компенсация за недостатъците на програмата, които 
в противен случай не се посрещат, като това също така води единствено до минимално 
повишаване на дела на промишлеността в общия бюджет на „Хоризонт 2020“, без 
действително да увеличава броя на участниците от сферата на промишлеността в 
проектите.

Поради това целта на докладчика е да се посрещнат реалните нужди на участниците от 
сферата на промишлеността. Установяването на изрично ограничение от шест месеца 
за времето за отпускане на безвъзмездни средства е най-съществената мярка в това 
отношение. Времето се превръща във все по-значим фактор предвид факта, че целта на 
„Хоризонт 2020“ е да насърчи иновациите. Това важи в особена степен за дружествата 
и високотехнологичните МСП. Съкратеното време за отпускане на безвъзмездни 
средства също така е предварително условие за привличането на отлични партньори в 
областта на научните изследвания от цял свят, като насърчаването на международните 
партньорства е друг притегателен фактор за участниците от сферата на 
промишлеността.

Освен това докладчикът счита, че включването на нарочни членове за инструмента за 
МСП, както и за финансовите инструменти, внася яснота във функционирането на тези 
инструменти.

Изясняването на някои аспекти относно правата върху интелектуалната собственост, 
допълнителните задължения за разпространение и използване на резултатите, както и 
на понятието „свободен достъп“, следва да предостави на дружествата по-добро 
разбиране за това как ще бъдат защитени техните търговски интереси в случай на 
участие в „Хоризонт 2020“. 

На последно, но не по важност място, докладчикът предлага няколко изменения, които 
да акцентират върху възможностите за съфинансиране и съчетано използване на 
инструментите на „Хоризонт 2020“ за финансиране на проекти, като също така се 
допуска кумулативно финансиране, с което по-специално се цели осъществимостта на 
финансирането на мащабен демонстрационен проект.


