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PR_COD_1amCom

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 
изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за 
иновации и технологии
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0817),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0467/2011),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по култура и образование, комисията по бюджети, 
както и на комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

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

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж отрежда водеща роля на 
Европейския институт за иновации и 
технологии (наричан по-долу „EIT“), 
който допринася за редица водещи 
инициативи.

(1) Стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж отрежда водеща роля на 
Европейския институт за иновации и 
технологии (наричан по-долу „EIT“), 
който цели да допринесе за редица 
водещи инициативи, по-специално 
„Съюз за иновации“ и „Младеж в 
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движение“.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие.

(4) Правилата относно управлението на 
правата на интелектуална собственост 
са определени в правилата за участие. В 
допълнение, като водещи европейски 
институции в областта на 
иновациите, EIT и общностите на 
знание и иновации (наричани по-долу 
ОЗИ), следва да се стремят да 
развиват иновативни практики за 
управление на правата на 
интелектуална собственост.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява по-широк кръг от 
заинтересовани страни около 
междусекторни въпроси.

(6) EIT следва пряко да работи с 
национални и регионални 
представители и с други заинтересовани 
страни от всички звена на иновационния 
процес, което ще бъде от взаимна полза 
за всички участници. За по-
систематичното провеждане на такъв 
диалог и обмен следва да се организира 
форум на заинтересованите страни към 
EIT, който обединява по-широк кръг от 
заинтересовани страни около 
междусекторни въпроси. Всяка ОЗИ 
следва също да създаде форум на 
заинтересованите лица в 
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конкретната си сфера на дейност.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) EIT следва да се стреми да се 
ангажира по-тясно с малките и 
средни предприятия (МСП), за да 
гарантира активното им участие в 
дейностите на ОЗИ. Нещо повече, 
публичните дружества и местните 
органи, както и организациите с 
нестопанска цел, следва да бъдат 
включени в ОЗИ, когато това е 
целесъобразно. 

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) EIT следва да насърчава 
мултидисциплинарните подходи към 
иновациите, включително 
развитието на нетехнологични 
решения, организационни подходи, 
нови бизнес модели, системни 
иновации и иновации в публичния 
сектор, като необходимо допълнение 
към съсредоточените върху 
технологиите иновациионни 
дейности.

Or. en
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Тъй като социалните
предприятия по природа са много 
иновативни чрез стоките или 
услугите, които предлагат, 
организацията си или методите за 
производство, към които прибягват, 
насърчаването на дейности, свързани 
със социално предприемачество, 
следва да бъде част от дейностите на 
EIT и ОЗИ.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за общностите на 
знание и иновации (наричани по-долу
„ОЗИ“), и да се уточнят източниците на 
финансови средства за ОЗИ.

(7) Следва да се определи обхватът на 
финансовото участие, предоставяно от 
страна на EIT за ОЗИ и да се уточнят 
източниците на финансови средства за 
ОЗИ. По-специално, финансирането 
от ЕС следва да играе ролята на 
ливъридж за други източници на 
частно или публично финансиране и 
равнището на този ливъридж следва 
да бъде ясно определено.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости. Работата на управителния 
съвет на EIT следва да се 
рационализира, а ролята и задачите на 
управителния съвет и директора следва 
да бъдат допълнително уточнени.

(8) Съставът на органите на EIT следва 
да се опрости и да отразява трите 
измерения на триъгълника на 
знанието. Работата на управителния 
съвет на EIT следва да се 
рационализира, а ролята и задачите на 
управителния съвет и директора следва 
да бъдат допълнително уточнени.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Нови ОЗИ, включително техните 
приоритетни области и 
организацията и графикът на
процедурата за избора им, следва да 
бъдат създадени в съответствие с 
условията и реда, определени в 
стратегическата иновационна 
програма.

(9) Нови ОЗИ следва да бъдат създадени 
и избрани чрез открита, прозрачна и 
състезателна процедура.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) EIT следва да определи толкова 
ОЗИ, колкото е възможно с оглед 
финансовите възможности, при 
условие, че обхватът им на дейност 
попада в целите на „Хоризонт 2020“, 
че отговарят на минималните 
изисквания за създаване и че могат да 
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покажат съответни резултати  в 
съответствие с определените 
критерии за избор.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) EIT следва да определи ОЗИ, 
чиито обхват на дейност попада под 
специфичните цели на стълбовете 
„обществени предизвикателства“ 
и/или „водещи позиции в ключови 
промишлени технологии“ на 
„Хоризонт 2020“ или е пресечна 
точка между тези цели. Нещо повече, 
в процеса по определяне на ОЗИ, EIT 
следва да вземе предвид, че не всички 
ОЗИ биха имали едни и същи 
финансови нужди, тъй като някои от 
тях са по-капиталоемки от други. 

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 
си сътрудничат при организацията на 
наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 
да се гарантира съгласуваност с 
цялостната система за наблюдение и 
оценка на равнището на ЕС.

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 
си сътрудничат при организацията на 
наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 
да се гарантира съгласуваност с 
цялостната система за наблюдение и 
оценка на равнището на ЕС. По-
специално, следва да бъдат изяснени 
принципите за наблюдение на ОЗИ и 
EIT.
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Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави-членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави-членки.

(13) С цел да се гарантира по-широко 
участие на организации от различни 
държави-членки в ОЗИ партньорските 
организации следва да бъдат установени 
в поне три държави-членки. В 
допълнение, EIT и ОЗИ следва да се 
стремят да развиват информационни 
дейности и да установяват връзки с 
институции, центрове за високи 
постижения и други партньори от 
по-слабо представящи се региони, 
така че те също да могат да се 
включват и участват в техните 
дейности. 

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) EIT следва да приеме критериите и 
процедурите за финансиране, 
наблюдение и оценка на дейността на 
ОЗИ, преди да започне процедурата за 
избор на нови общности.

(14) EIT следва да приеме критериите и 
процедурите за финансиране, 
наблюдение и оценка на дейността на 
ОЗИ, преди да започне процедурата за 
избор на нови общности. По-специално, 
следва да бъде създаден конкурентен 
механизъм за преразглеждане за 
годишното му финансово участие в 
ОЗИ. 

Or. en
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Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тригодишната работна програма на 
EIT следва да бъде съобразена със 
становището на Комисията относно 
конкретните цели на института, 
определени в „Хоризонт 2020“, и 
взаимното му допълване с политики и 
инструменти на Европейския съюз.

(15) Тригодишната работна програма на 
EIT следва да бъде съобразена със 
становището на Комисията, 
Европейския парламент и Съвета;
следва да бъде установен също 
годишен диалог между института и 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва да засили своята 
роля при наблюдението на 
изпълнението на специфични аспекти от 
дейността на EIT.

(18) Комисията и EIT следва да 
засилят своите роли при 
наблюдението на изпълнението на 
специфични аспекти от дейността на 
EIT и ОЗИ.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следното:
„‚иновация‘ означава процесът, 
включително и резултатите от него, 
който съчетава различни видове 
знания, способности и умения, 
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посредством който новите идеи 
отговарят на общественото или 
икономическото търсене и създават 
нови продукти, услуги, процеси или 
стопански и организационни модели, 
които допринасят стойност за 
обществото;“

Or. en

Обосновка

За пълноценното включване на EIT като инструмент за прилагането на „Хоризонт 
2020“ е важно да се подчертае връзката между ролята на ОЗИ и специфичните цели 
на „Хоризонт 2020“.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква -aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aa) Параграф 2 се заменя със 
следното:
„‚общност на знание и иновации‘ 
(ОЗИ) означава автономно 
партньорство на висши учебни 
заведения, научноизследователски 
организации, дружества и други 
заинтересовани от иновационния 
процес страни под формата на 
стратегическа мрежа, основана на 
съвместно средно- и дългосрочно 
иновационно планиране посрещане на 
предизвикателствата на EIT и 
допринасяне за постигане на целите, 
заложени в „Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

За пълноценното включване на EIT като инструмент за прилагането на „Хоризонт 
2020“ е важно да се подчертае връзката между ролята на ОЗИ и специфичните цели 
на „Хоризонт 2020“.
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Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Параграф 5 се заменя със 
следното:
„„партньорска организация“ означава 
всяка организация, която е член на 
ОЗИ и може да включва по-специално 
висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
публични или частни дружества, 
финансови институции, регионални и 
местни органи, фондации, 
организации с нестопанска цел;“

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Параграф 9 се заменя със 
следното:
„„стратегическа иновационна 
програма“ (СИП) означава 
стратегически документ, който 
очертава дългосрочната стратегия 
на EIT за бъдещи инициативи, 
включително преглед на 
заплануваните академични, 
научноизследователски и 
иновационни дейности за 
седемгодишен период.“
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Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава среща, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието.

10. „Форум на заинтересованите страни“ 
означава платформа, отворена за 
представители на национални и 
регионални органи, организирани 
интереси и отделни организации от 
стопанските, академичните и 
научноизследователските среди, 
клъстерни организации, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни от целия 
триъгълник на знанието“.

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив европейски икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите-членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчиво европейско икономическо 
развитие и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите-членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава и 
обединява академични, 
научноизследователски, иновационни и 
предприемачески дейности, които 
отговарят на най-високите стандарти.

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 

Общите цели, конкретните цели и 
показателите за резултатите на EIT за 
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периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

периода 2014—2020 г. са определени в 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Мисията на EIT следва да бъде укрепването и на трите измерения на триъгълника на 
знанието. Тъй като насърчаването на предприемачеството е важен аспект от 
измерението бизнес/иновации на триъгълника и една от основните задачи на EIT, то 
следва да бъде по-ясно формулирано.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕО) № 924/2008
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 4 параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. „Комисията следва да назначава 
наблюдатели, които да 
представляват трите измерения на 
триъгълника на знанието и да 
участват в заседанията на 
Управителния съвет.“

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) буква а) се заличава. a) Буква а) се заменя със следното:

„а) идентифицира основните си 
приоритети и дейности, за да 
изпълни общите и специфичните си 
цели.“



PR\903210BG.doc 17/48 PE489.664v01-00

BG

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Буква б) се заменя със следното:
„б) повишава информираността сред 
потенциалните партньорски 
организации, особено сред МСП и 
възникващите центрове за високи 
постижения в по-слабо 
представящите се региони на ЕС, да 
насърчава и улеснява участието им в 
своите дейности;“

Or. en

Обосновка

Центровете за високи постижения от по-слабо представящите се региони на ЕС 
намират, че за тях е по-трудно да участват в ОЗИ в сравнение с тези в по-развитите 
региони. EIT следва да развива информационни дейности, за да увеличи 
възможностите им за участие в дейностите на EIT и по-специално в ОЗИ. Освен това 
е важно да се предостави на МСП възможността да участват пълноценно в ОЗИ.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) буква в) се заменя със следното:
в) подбира и определя ОЗИ в 
съответствие с член 7 и посредством 
споразумение определя техните права 
и задължения; осигурява им 
подходяща подкрепа; прилага 
подходящи мерки за контрол на 
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качеството; постоянно наблюдава и 
периодично оценява дейността им; и 
осигурява подходящо ниво на 
координация между тях;“

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aв) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) Добавя се следната точка:
- „еа) оценява практиките, свързани 
правата на интелектуална 
собственост (ПИС) в европейския 
иновационен пейзаж и въздействието 
им върху иновационния капацитет на 
ЕС, по-специално икономическото 
въздействие върху МСП; разработва и 
предоставя насоки относно 
иновативни модели в областта на 
ПИС, които насърчават трансфера и 
разпространяването на знания, 
едновременно в контекста на ОЗИ, 
както и в по-широк план на 
територията на ЕС;“

Or. en

Обосновка

В качеството си на водещия институт за иновации, EIT следва да участва в 
разработването и насърчаването на иновативни практики. Например EIT следва да 
бъде „лаборатория“, която подкрепя развитието на иновативни ПИС, които да са 
приспособени за европейските участници и които могат да отговорят на нуждите и 
интересите на различните сектори и действащи лица в Европа.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква аг) (нова)
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Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aг) Буква ж) се заменя със следното:
„ж) развива капацитета и 
експертните си познания, за да се 
превърне в световен еталон за високи 
постижения в академичната, 
научноизследователската, 
иновационната  и предприемаческата 
област;“

Or. en

Обосновка

За да постигне целта си да се превърне в световен еталон за високи постижения, EIT 
трябва да развива и занапред собствения си капацитет и експертни познания.

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква аа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) Добавя се следната точка:
„жа) насърчава 
мултидисциплинарните подходи към 
иновациите, по-специално 
интеграцията на нетехнологични 
решения, организационни подходи, 
нови бизнес модели, системни 
иновации и иновации в публичния 
сектор;“

Or. en

Обосновка

Дейността на EIT  следва да не бъде ориентирана изключително към подкрепа за 
внедряването на пазара на технологични решения и иновации.
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Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 5 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форум на заинтересованите страни с цел 
да ги информира за дейностите на EIT, 
неговия опит, добри практики и принос 
към политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието.
Заинтересованите страни се приканват 
да изразят становищата си.

й) свиква най-малко веднъж в годината 
форума на заинтересованите страни с 
цел да сподели и обсъди с тях 
дейностите на EIT, неговия опит, добри 
практики и принос към политиките и 
целите на Съюза в областта на 
иновациите, научните изследвания и 
образованието.

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Добавя се следната точка:
„га) създаване на регистър, който да 
очертава връзката между 
изобретенията и патентите, 
държани от ОЗИ и 
идентификацията на собствениците 
им.“

Or. en

Обосновка

Този регистър би позволил „картографиране“ на технологичната среда от гледна 
точка на патентите и би дал възможност на нови участници, които желаят да се 
включат в областите на изследвания и иновации на ОЗИ, да придобият по-ясна 
картина и да преценят възможностите си.
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Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5б (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В член 6 параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. ОЗИ имат значителна цялостна 
автономност  да определят своята 
вътрешна структура и състав. По-
специално, ОЗИ:
а) създава управителен съвет, в чийто 
състав е спазен балансът между 
представители на висшите учебни 
заведения, научноизследователския и 
бизнес сектора;
б) е отворен за нови членове, по-
специално МСП, които могат да 
добавят стойност към 
партньорството;
в) работи по открит и прозрачен 
начин и в съответствие с 
управленските кодекси на най-
добрите практики“

Or. en

Обосновка

ОЗИ притежават значителна автономност, но е необходимо да се изясни минимума 
от характеристики, основни принципи и задачи, които следва да имат.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5в (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Вмъква се следният параграф :
(2а) ОЗИ следва да формулират 
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точния си дневен ред и методи на 
работа. По-специално, ОЗИ:
а) изготвя годишни бизнес планове за 
дейността си с конкретни цели, 
основни етапи и ключови индикатори 
за представяне;
б) разработва стратегии за 
постигането на финансова 
устойчивост, която да доведе до 
постепенно намаляване на 
финансирането от страна на ЕС;
в) разработва информационни 
дейности, по-специално насочени към 
възникващите институции и 
центрове за високи постижения в по-
слабо представящите се региони на 
ЕС;
г) свиква веднъж годишно форума на 
заинтересованите страни, за да 
информира и консултира 
подходящите и заинтересовани 
страни;“

Or. en

Обосновка

ОЗИ притежават значителна автономност, но е необходимо да се изясни минимума 
от характеристики, основни принципи и задачи, които следва да имат.

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. EIT започва процедурата за избор и 
определяне на ОЗИ в съответствие с 
приоритетните области и графика, 
посочени в СИП.

1a. EIT започва процедурата за избор на 
ОЗИ и определя толкова ОЗИ, 
колкото е възможно и приемливо от 
финансова гледна точка, на основата 
на качеството им и при условие, че те
покриват минималните критерии за 
избор и възлагане.
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Or. en

Обосновка

Броят и видът на ОЗИ, които ще бъдат създадени през периода 2014 - 2020 г., не 
следва да бъде предварително определен. Докладчикът предлага вместо това на EIT 
да се възложи да създаде толкова ОЗИ, колкото позволяват финансовите 
възможности, при условие, че покриват критериите за избор и възлагане и че 
отговарят на приоритетите по стълбовете „обществени предизвикателства“ и 
„водещи позиции в базовите и промишлените технологии“ на „Хоризонт 2020“.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) вмъква се следният параграф:
„1б. Минималните критерии за избор 
за образуването на ОЗИ са:
а) участието на поне три 
партньорски организации, установени 
в поне три различни държави членки. 
Всички партньорски организации 
трябва да бъдат независими една от 
друга по смисъла на член 7 от 
правилата за участие“;
б) приносът на ОЗИ за постигане на 
конкретните цели по „обществени 
предизвикателства“ и „водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“, определени в „Хоризонт 
2020“;
в) поне две трети от партньорските 
организации в определена ОЗИ са 
установени в държавите членки.
г) В състава на всяка ОЗИ влизат поне 
едно висше учебно заведение, едно 
частно дружество и едно МСП. "

Or. en

(Вж. член 1 точка 6 букви(в) и (г) от изменящия регламент)
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Обосновка

Заради съображения за яснота минималните критерии за образуване на ОЗИ са 
събрани в един член и допълнени с нови критерии: синхрона с „Хоризонт 2020“ и 
участието на МСП.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) В параграф 2 уводната част се 
заменя със следното:
"2. Критериите за възлагане при 
определяне на ОЗИ следва да 
включват най-малко:“

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aв) (нова)
Регламент (ЕО) 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) в параграф 2 се добавя следната 
буква:
„-a) капацитетът на 
партньорството да допринесе за 
постигането на конкретни цели по 
„обществени предизвикателства“ и 
„водещи позиции в базовите и 
промишлените технологии“, 
определени в „Хоризонт 2020“;

Or. en
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Обосновка

ОЗИ следва да бъдат в синхрон с тематичните приоритети на „Хоризонт 2020“ и 
трябва да покажат това като част от процеса по оценка.

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква aв) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) в параграф 2 се добавя следната 
буква:
„аа) мултидисциплинарния подход 
към иновациите, като интеграцията 
на нетехнологични решения, 
организационни подходи, нови бизнес 
модели, системни иновации и 
иновации в публичния сектор;“

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква - aг) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) параграф 2, буква б) се заличава;

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква -aд) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) параграф 2 г) се заменя със следния 
текст:
„г) Балансът на участието на 
партньорски организации, работещи 
активно в триъгълника на 
познанието — висше образование, 
научни изследвания и иновации”

Or. en

Обосновка

Принципите на откритост, прозрачност и баланс на интереси трябва да са в 
центъра на принципите на управление както на ОЗИ, така и на EIT.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква -ae) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aе) в параграф 2 се добавя следната 
буква:
„га) доказването на откритост и 
прозрачност на управлението му и 
стратегията му за привличане на 
нови ОЗИ;”

Or. en

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква -а ж) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aж) в параграф 2 се добавя следната 
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буква:
„еа) мерки за подкрепа на участието 
на и сътрудничеството с участници 
със социалноикономически характер, 
включително публични органи, 
предприятия от държавния сектор и 
организации с нестопанска цел, по 
целесъобразност;”

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството с ОЗИ не бива да се ограничава до частния сектор, а следва да 
бъде възможност с всеки вид организация, включена в процеса на нововъведения в 
конкретна област.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква аз) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аз) параграф 2, буква ж) се заменя със 
следното:
„ж) готовност за взаимодействие с 
други организации и мрежи извън ОЗИ 
с цел обмен на добри практики и 
високи научни постижения, 
включително с по-слабо представящи 
се райони.”

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

"3. Минималното изискване за 
създаване на ОЗИ е участието на поне 
три партньорски организации, 
установени в поне три различни 
държави-членки. Всички партньорски 
организации трябва да бъдат 
независими една от друга по смисъла 
на член 7 от правилата за участие“.

заличава се

Or. en

(Вж. изменението към член 7, параграф 1б)

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква г)
Регламент (ЕО) 294/2008
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

"4. Повечето партньорски 
организации, включени в определена 
ОЗИ, са установени в държавите-
членки. В състава на всяка ОЗИ 
влизат поне едно висше учебно 
заведение и едно частно дружество.”

заличава се

Or. en

(Вж. изменението към член 7, параграф 1б)

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6a (нова)
Регламент (ЕО) 294/2008
Член 7 -а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Вмъква се следният член:
„Член 7-а
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Източници на финансиране и 
принципи на финансиране
1. EIT се финансира чрез вноска от 
общия бюджет на Европейския съюз в 
рамките на финансовия пакет, 
определен в член 19, както и чрез 
други частни и публични източници.
2. ОЗИ се финансират по-конкретно 
от следните източници:
а) вноски от партньорски 
организации, съставляващи 
значителен източник на 
финансиране;
б) задължителни или доброволни 
вноски от държавите-членки, от 
трети държави или от техни 
публични органи;
в) вноски от международни органи и 
институции;
г) приходи от собствената дейност 
на ОЗИ и възнаграждения,свързани с 
права върху интелектуалната 
собственост;
д) целеви капиталови фондове, 
включително управляваните от 
фондацията на EIT;
е) завещания, дарения и вноски от 
физически лица, институции, 
фондации или други национални 
органи;
ж) вноска от EIT;
з) финансови инструменти, 
включително финансирани от общия 
бюджет на Европейския съюз.
Вноските могат да включват 
апортни вноски.
3. Условията и редът за достъпа на 
EIT до финансиране се определят в 
неговите финансови правила, 
посочени в член 21, параграф 1.
4. Участието на EIT в ОЗИ:
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a) може да покрива до 100 % от 
общите допустими разходи за 
дейностите на ОЗИ с добавена 
стойност.
б) не надхвърля 25% от ежегодния 
бюджет на ОЗИ, изчисляван средно за 
три години. 
5. EIT установява конкурентен 
механизъм за преразглеждане за 
предоставянето на съществен дял от 
годишното му финансово участие в 
ОЗИ. Конкурентният механизъм за 
преразглеждане включва оценка на 
качеството и потенциала на 
проектите, предложени в годишните 
бизнес планове на ОЗИ, и на 
резултатите от предходните години, 
които стават ясни от постоянното 
наблюдение съобразно член 7а;
6. ОЗИ или техните партньорски 
организации могат да кандидатстват 
за помощ от Съюза, по-специално в 
рамките на неговите програми и 
фондове, в съответствие със 
съответните техни правила и при 
условията на равнопоставеност с 
останалите кандидати. В такъв 
случай подобна помощ не се отпуска 
за дейности, които вече се 
финансират от общия бюджет на 
Европейския съюз. Финансовото 
участие от други програми и фондове 
на Съюза не надхвърля 25% от 
ежегодния бюджет на ОЗИ, 
изчисляван средно за три години.” 

Or. en

(Член 14 от регламента става член 7-a)

Обосновка

С цел постигане на яснота средствата за финансиране (член 14) и принципите на 
финансиране са консолидирани в един член и изменени, така че да включват 
принципите на ефекта  ливъриндж на ОЗИ (максимум 25% от участието на EIT и 
максимум 50% от общия принос от средства на ЕС), както и конкурентния механизъм 
за преразглеждане за годишните вноски за ОЗИ.
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Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) 294/2008
Член 7a (нов) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Принципи за оценка и наблюдение на 
ОЗИ

Принципи за наблюдение и оценка на 
ОЗИ

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) 294/2008
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на ключови показатели за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Комисията EIT организира постоянно 
наблюдение и периодични външни 
оценки на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на всяка
ОЗИ.

"1. На базата на ключови показатели за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Комисията EIT организира постоянно 
наблюдение и извършване на всеки три 
години на външни оценки на 
продуктите, резултатите и 
въздействието на всяка ОЗИ.

Продължителното наблюдение 
включва:
а) приноса на ОЗИ за постигането на 
конкретните цели на 
„Хоризонт 2020“;
б) общите резултати от дейността 
на ОЗИ въз основа на набор от общи 
основни показатели за ОЗИ;
в) резултати от дейността на 
отделните ОЗИ въз основа на 
набелязаните им цели и ключовите 
показатели за изпълнение (КПИ), 
определени в отделните бизнес 
планове на ОЗИ;”
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Or. en

Обосновка

Принципите на наблюдение на ОЗИ следва да са по-ясно дефинирани.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7a – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Резултатите от дейността на 
ОЗИ, измерени чрез постоянно 
наблюдение, служат за основа на 
конкурентния механизъм за 
преразглеждане за заделяне на 
годишното финансово участие на EIT 
в ОЗИ, съобразно член 7а(4а).

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7б (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7а - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Резултатите от дейността на 
ОЗИ, измерени чрез постоянно 
наблюдение, служат за основа на 
конкурентния механизъм за 
преразглеждане за  определяне на 
годишното финансово участие на EIT 
в ОЗИ. За развитието на системата 
за наблюдение от EIT и Комисията, 
следва да се вземе под внимание 
предварителният списък с 
показатели, представен в приложение 
II. 



PR\903210BG.doc 33/48 PE489.664v01-00

BG

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 7б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срок, продължаване и преустановяване 
на работата на ОЗИ

Срок, продължаване и преустановяване 
на финансирането на ОЗИ

Or. en

Обосновка

ОЗИ може да продължи да функционира без финансиране на ЕС. Финансирането на 
ОЗИ трябва да се установи своевременно, не продължителността на работа на ОЗИ.

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) 294/2008
Член 7б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В зависимост от резултатите от 
периодичните оценки и особеностите 
на конкретните области ОЗИ се 
създават обикновено за срок от седем 
до петнадесет години.

1. Първоначалната 
продължителност на финансирането 
от EIT на ОЗИ е три години.

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) 294/2008
Член 7б – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет може да реши 
да удължи срока на дейността на ОЗИ 
след първоначално определения 
период, ако това е най-подходящият 
начин за постигане на целите на EIT.

2. В зависимост от резултатите от 
постоянното наблюдение и 
периодичните оценки съобразно член 
7а, Управителният съвет може да реши, 
на всеки три години, да удължи срока 
на финансиране на дейността на ОЗИ, 
ако е ясно, че ОЗИ постига целите си 
и тези на  EIT.

Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 1 – точка 9a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В член 13 параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. EIT публикува своя процедурен 
правилник, специалните си финансови 
правила, посочени в член 21, 
параграф 1, както и подробните 
критерии за избор на ОЗИ, посочени в 
член 7, преди поканите за 
предложения за избор на ОЗИ.”

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 1 – точка 9б (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В член 13 параграф 3 се заменя със 
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следното:
"3. EIT публикува незабавно своята 
програма за стратегически 
нововъведения, текущата си 
тригодишна работна програма, както 
и годишния доклад за дейността си, 
посочен в член 15, и резултатите от 
наблюдението и оценката на EIT и 
ОЗИ;”

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – уводна част
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Член 14, параграф 2 се заменя със 
следното:

(10) Член 14 се заличава.

Or. en

(Вж. член 7-а нов)

Обосновка

С цел постигане на яснота източниците на финансиране (член 14) и принципите на 
финансиране са консолидирани в един член (член 7-а)

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ОЗИ се финансират по-конкретно 
от следните източници:

заличава се

a) вноски от партньорски 
организации, съставляващи 
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значителен източник на 
финансиране;
б) задължителни или доброволни 
вноски от държавите-членки, от 
трети държави или от техни 
публични органи;
в) вноски от международни органи и 
институции;
г) приходи от собствената дейност 
на ОЗИ и възнаграждения, свързани с 
права върху интелектуалната 
собственост;
д) целеви капиталови фондове, 
включително управляваните от 
фондацията на EIT;
е) завещания, дарения и вноски от 
физически лица, институции, 
фондации или други национални 
органи;
ж) вноска от EIT;
з) финансови инструменти, 
включително финансирани от общия 
бюджет на Европейския съюз.
Вноските могат да включват 
апортни вноски.

Or. en

(Вж. член 7-а )

Обосновка

С цел постигане на яснота източниците на финансиране (член 14) и принципите на 
финансиране са консолидирани в един член (член 7-а)

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 14 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вноската от EIT може да покрива 
до 100 % от общите допустими 
разходи за дейностите на ОЗИ с 
добавена стойност.

заличава се

Or. en

(Вж. член 7-а )

Обосновка

С цел постигане на яснота източниците на финансиране (член 14) и принципите на 
финансиране са консолидирани в един член (член 7-а)

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) №294/2008;
Член 15 буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) текуща тригодишна работна 
програма, която се основава на СИП, 
след като такава бъде приета, и в 
която са набелязани основните 
приоритети и заплануваните 
инициативи на EIT и ОЗИ, включително 
оценка на финансовите потребности и 
на източниците на финансиране. 
Програмата съдържа също така 
подходящи показатели за наблюдение 
на дейността на ОЗИ и EIT. EIT 
представя на Комисията 
предварителната тригодишна работна 
програма до 31 декември всяка година 
N-2. В рамките на три месеца 
Комисията дава становището си 
относно конкретните цели на EIT, 
определени в „Хоризонт 2020“, и 
допълването им с политиките и 
инструментите на Съюза. EIT взема 
предвид становището на Комисията 
и в случай на несъгласие мотивира 

а) текуща тригодишна работна 
програма, в която са набелязани 
основните приоритети и заплануваните 
инициативи на EIT и ОЗИ, включително 
оценка на финансовите потребности и 
на източниците на финансиране, както 
и намерението за продължаване или 
преустановяване на финансирането 
на всяка ОЗИ. Програмата съдържа 
също така подходящи показатели за 
наблюдение на дейността на ОЗИ и EIT. 
EIT представя на Комисията, 
Европейския парламент и Съвета
предварителната тригодишна работна 
програма до 31 декември всяка година 
N-2. В рамките на три месеца 
Комисията, Европейският парламент 
и Съветът дават становището си. EIT 
взема предвид представените 
становища и в случай на несъгласие 
мотивира позицията си. EIT предава за 
сведение окончателната работна 
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позицията си. EIT предава за сведение 
окончателната работна програма на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на 
регионите;

програма на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите;

Or. en

Обосновка

На отговорните за вземането на решения лица следва да бъдат поверени повече 
контролни функции относно приемането на тригодишните работни програми. Що се 
отнася до първоначалната фаза на EIT, по време на която проектът на първата 
тригодишна програма беше представена за коментар на Парламента, Съвета и
Комисията, бъдещите работни програми на EIT следва да подлежат на процедура на 
разглеждане от Парламента и Съвета.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) №294/2008;
Член 15 буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) годишен доклад до 30 юни всяка 
година. Докладът съдържа отчет за 
извършените от EIT и ОЗИ дейности 
през предходната календарна година и
оценка на постигнатите резултати 
спрямо определените цели, показатели и 
график, както и на рисковете, свързани с 
извършените дейности, използваните 
ресурси и работата на EIT като цяло.

б) годишен доклад до 30 юни всяка 
година. Докладът съдържа отчет за 
извършените от EIT и ОЗИ дейности 
през предходната календарна година и 
оценка на постигнатите резултати 
спрямо определените цели, показатели и 
график, както и на рисковете, свързани с 
извършените дейности, използваните 
ресурси и работата на EIT като цяло.
Всяка година директорът на EIT 
представя годишен доклад пред 
компетентните комисии на 
Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага установяването на редовен диалог с EIT и Европейския 
парламент по повод публикуването на годишния му доклад.
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Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 16 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13ба) Добавя се следният параграф:
„2б. Оценката се отнася до 
аспектите, свързани с насърчаването 
на ангажираността на участници от 
по-слабо представящи се райони и на 
МСП. Наред с това, оценката отчита 
приноса на EIT за приоритетите на 
Стратегия „Европа 2020” и 
ключовите инициативи от нея.”

Or. en

Обосновка

Оценката на EIT трябва да бъде по-широка. Тя трябва действително да е насочена 
към общи цели от дългосрочната стратегия на Съюза и не само нейните собствени 
цели.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 1 – точка 14 -a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14-а) Член 17, параграф 1 се заменя 
със следното:
1. Най-късно до 30 юни 2011 г. и на 
всеки седем години след това EIT 
изготвя проект за седемгодишна 
СИП, представя го в Комисията и го 
публикува.

Or. en
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Обосновка

xxx.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 1 – точка 14 -aa (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14-аa) член 17, параграф 2 се заменя 
със следното:
2. СИП определя дългосрочната 
стратегия за EIT на фона на 
иновациите в ЕС и включва оценка на 
нейното въздействие и капацитет да 
генерира добавена стойност в 
областта на иновациите за Съюза. 
СИП взема под внимание 
резултатите от наблюдението и 
оценката на EIT, съгласно посоченото 
в член 16.

Or. en

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 1 – точка 14a (нова)
Регламент (ЕО) № 294/2008
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 a) Член 17, параграф 4 се заменя 
със следното:
„Комисията отчита и интегрира 
съответните аспекти от СИП в 
бъдещото предложение за обща 
стратегическа рамка за 
научноизследователска дейност и 
иновации за следващия програмен
период.”
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Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (EО) № 294/2008
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ 
за изпълнение на настоящия регламент 
за периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. се определя на 
3 182 230 000 EUR. Годишните 
бюджетни кредити се разрешават от 
бюджетния орган съобразно 
ограниченията на финансовата рамка. 
Финансовото участие от EIT за ОЗИ се 
предоставя от този финансов пакет.

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ 
за изпълнение на настоящия регламент 
за периода от 1 януари 2014 г. до 
31 декември 2020 г. се определя на 
[3 182 230 000 EUR] . Годишните 
бюджетни кредити се разрешават от 
бюджетния орган съобразно 
ограниченията на финансовата рамка. 
Финансовото участие от EIT за ОЗИ се 
предоставя от този финансов пакет.

Or. en

Обосновка

Окончателната сума следва да се добави по-късно, след като преговорите по МФР 
приключат.

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 1 – точка 20a (нова)
Регламент (EО) № 294/2008
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Добавя се следното приложение:
„ПРИЛОЖЕНИЕ І а
Неизчерпателен списък с общи 
показатели за ефективност за 
наблюдението на ОЗИ
Принос:
а) Разбивка на вноските от 
партньори (в натура и в брой) в 
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годишния бюджет
б) Разбивка на бюджета по вид 
дейност (научни изследвания, 
образование, иновации, общи разходи)
Резултати от дейността и 
въздействие:
а) Брой на разработените учебни 
програми и на обучените студенти
б) Брой на научноизследователските 
проекти и публикации
в) Брой на участващите дружества, 
включително дела на МСП, 
научноизследователските 
институти и университети;
г) Брой на патентите, предоставени 
на инвестирано евро, и брой на 
прехвърлените патенти
ж) Брой на създадените отделени 
самостоятелни малки дружества 
з) Брой на иновационните дейности, 
които са предприети в участващите 
предприятия.”

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

За да се възстанови от многобройните кризи, пред които се изправена, Европа трябва да 
намери начини да развие иновационния си капацитет в посока към намирането на 
устойчиви и ефикасни решения на обществените предизвикателства, идентифицирани в 
„Хоризонт 2020“, както и към заетостта и създаването на стойност.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) беше създаден през 2008 г. в 
рамките на Лисабонската стратегия за растеж и работни места с цел да укрепи 
иновационния капацитет на Европа. 

Той представлява първият опит на ЕС да обедини трите страни от триъгълника на 
знанието (висше образование, научноизследователска дейност и иновации). EIT 
започна работа през 2010 г. с финансиране от бюджета на ЕС в размер на 309 милиона 
евро за периода 2008 - 2013 г. 

Чрез дейностите на общностите за знание и иновации (ОЗИ), EIT насърчава по-тясното 
взаимодействие между университети, научноизследователски центрове и предприятия с 
цел да намали дистанцията между  научноизследователските, образователните и 
предприемачески дейности, за да укрепи иновационния капацитет на ЕС. 

От 2010 г. досега са създадени и действат три ОЗИ (Climate-KIC, EIT ICT Labs и KIC 
InnoEnergy) чрез 16 центъра за съвместно ползване в 12 страни от ЕС и включват 
повече от 200 партньора.

Досегашният опит с ОЗИ е показал нарастване на броя на участниците (включително от 
промишления сектор), добър ливъридж ефект, рационализиращи ефекти и вече 
материални резултати (обучени студенти, новосъздадени предприятия/стартиращи 
бизнеси). 

Предложение от Комисията 

Комисията предлага да осигури на EIT бюджет от около 3 милиарда евро и да обедини 
приложното поле на EIT под програма „Хоризонт 2020“. Бюджетът следва да бъде 
отпуснат на две вноски: с първата ще се финансира консолидирането на 
съществуващите ОЗИ и създаването на нови три през 2014 г.; втората, след преглед в 
края на 2017 г., за продължаване на дейността на вече създадените ОЗИ и стартирането 
на още три.

Предложените от Комисията изменения на Регламента за EIT допълнително 
изясняват размера на финансовото участие на EIT в ОЗИ, критериите за 
създаването им и принципите за тяхната оценка, продължителност на 
съществуването и прекратяване. 

Стратегическата иновационна програма (която ще бъде приета в отделен 
документ), придружаващ Регламента за EIT, очертава, от друга страна, 
приоритетите на EIT за периода 2014-2020 г., работната програма и условията за 
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работата му и финансирането на ОЗИ.

Позиция на докладчика

1. Бюджетът и целите на EIT

Засега EIT изглежда успешен и обещаващ инструмент за осъществяване на 
иновационно ориентирани дейности по всеобхватен и директен начин, като включва 
партньори от частния и публичния сектор/университетите в динамичен иновационен 
процес.

Освен това в сравнение с други форми на инициативи на публично-частното 
партньорство, тясното свързване на изследванията и иновациите с образователния 
компонент, придава на EIT добавена стойност, която другите инициативи понастоящем 
нямат.

Ето защо докладчикът подкрепя постепенното увеличаване на бюджета през периода 
2014-2020 г. във вида, в който е предложен от Комисията и създаването на нови ОЗИ.

Новите ОЗИ следва да бъдат създадени с оглед на приоритетите, заложени в „Хоризонт 
2020“ и по-специално тези по стълбовете „обществени предизвикателства“ и „водещи 
позиции в базовите и промишлените технологии“. 

Това са областите, в които е необходимо ЕС да обедини усилията си за откриване и 
внедряване на иновативни решения и насърчаване на предприемачески инициативи. 

Докладчикът подкрепя предложението за междинна оценка на работата на EIT; тъй 
като обаче то е част от програмата „Хоризонт 2020“, няма определена причина да бъде 
предмет на отделна оценка, в сравнение с други части от „Хоризонт 2020“. 

2. Принципи за избора на ОЗИ

Докладчикът счита, че предметът и броят на ОЗИ, които EIT следва да създаде, не бива 
да бъдат предварително определени.

Поетапното въвеждане и определянето на приоритети за новите ОЗИ, както е 
предложено понастоящем от Комисията, не е достатъчно добре обосновано. Други 
основни теми могат да бъдат сметнати за необходими или толкова обещаващи, колкото 
и вече предложените. 

Докладчикът предлага вместо това изборът на ОЗИ да бъде предмет на открита, 
прозрачна и състезателна процедура. Според това предложение EIT ще определи 
толкова ОЗИ, колкото позволяват финансовите възможности, при условие, че те 
отговарят на критериите за избор и качество и предметът им на дейност попада в 
приоритетите на „Хоризонт 2020“. 
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При подбора EIT следва също да вземе предвид, че някои ОЗИ могат да бъдат по-малко 
капиталоемки от други. 

3. Принципи за финансирането на ОЗИ

Конкурентен механизъм за преразглеждане

Както EIT вече постави началото през 2012 г., ОЗИ следва да се конкурират всяка 
година за наличния бюджет. Това следва да гарантира, че само най-обещаващите и 
ценни проекти ще бъдат ефективно финансирани, като се избегне възможния ефект на 
непредвидени разходи, който биха могло да предизвика предварителното 
разпределение-

Годишната вноска следва да се основава на оценката на годишните бизнес планове на 
ОЗИ, на техните цели, постигнати резултати и последващ потенциал. 

Докладчикът предлага принципите на състезателното разпределение да бъдат включени 
в регламента. 

Ливъридж ефект:

Досега EIT е предоставил около 25% от бюджета на ОЗИ, като останалите 75% се 
допълват от други публични или частни партньори (включително собствените средства 
на партньора, обществено финансиране от държавите членки, финансиране от други 
европейски инициативи като Седма рамкова програма за научни изследвания и 
технологично развитие и структурните фондове, и в бъдеще, „Хоризонт 2020“. 

Докладчикът предлага този принцип да бъде включен в регламента. 

Още повече, че съществува необходимост да се предотврати подкопаването на ефекта 
на съвместно действие от EIT, т.е. твърде широкото използване на фондовете на ЕС 
като ливъридж за други фондове на ЕС. Докладчикът предлага по-нататъшен праг от 
най-много 25%, които да бъдат набирани от ОЗИ от други фондове на ЕС в допълнение 
към дела на EIT.

Гарантиране на устойчивост

На последно място, за да гарантира устойчивостта на финансирането в дългосрочен 
план, Комисията предвижда самофинансиране на някои от дейностите на ОЗИ в 
средносрочен план. За тази цел разработването на стратегия за финансиране следва да 
бъде част от задачите на ОЗИ.
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4. Програмиране, наблюдение и оценка

Докладчикът предлага в бъдеще стратегическата иновационна програма да бъде 
приемана от Управителния съвет и интегрирана в бъдещата рамка за изследвания и 
иновации („Хоризонт 2021-2018“). От друга страна на отговорните за вземането на 
решения лица следва да бъдат поверени повече контролни функции относно 
приемането на тригодишните работни програми на EIT. 

В началния етап от дейността на EIT, първата тригодишна работна проектопрограма 
беше представена за коментари на Европейския парламент, Съвета и Комисията. 
Докладчикът счита, че такава следва да бъде процедурата и по отношение на 
следващите тригодишни работни програми на EIT. 

В допълнение се предлага осъществяването на редовен диалог с участието на директора 
на EIT и Европейския парламент по повод публикуването на годишния доклад на EIT. 

EIT предвижда по-нататък създаването на система за наблюдение, насочена към 
четирите равнища на дейност (равнището на „Хоризонт 2020“, равнището на EIT, 
равнището на транс-ОЗИ, равнището на отделните ОЗИ). Докладчикът предлага тези 
принципи да бъдат включени в регламента. 

5. Разширяване на концепцията за иновация

Нещо повече от технологични решения

Понастоящем дейностите на EIT са преди всичко ориентирани към подкрепа на 
предоставянето на технологични и индустриални решения. Въпреки че те са 
необходими, те в никакъв случай не са достатъчни за справяне с предизвикателствата 
пред ЕС в този момент. 

Докладчикът счита, че нетехнологичните, организационни иновации и иновациите на 
системи и в държавния сектор изискват същото внимание като решенията въз основа на 
технологии. 

Аналогично, насърчаването на социалното предприемачество следва да се вземе под 
внимание, тъй като социалните предприятия са обикновено много иновативни, 
посредством продуктите или услугите, които предлагат или техните организационни 
модели.  

Права върху интелектуална собственост

В условия, в които Китай се превръща в първи депозитар на патенти, ЕС се нуждае от 
развитието на интелигентна политика на права върху интелектуална собственост, която 
да му позволи да се наложи.1 Пазарните недостатъци, свързани с практики в областта 
на правата върху интелектуална собственост, са особено неблагоприятни за МСП, като 
например не допускат участието им в обмена на такива права, който се осъществява 
                                               
1 През 2010 г. съотношението на национални заявления за патенти спрямо общия обем на патентите е 
15,1% в Европа (стагниране), 53,6% в САЩ (намаляване), 82,1% в Япония (стагниране) и 72,7% в Китай 
(силно нарастване). 
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като цяло между по-големите пазарни участници; МСП са засегнати и от съдебната 
валоризация на патенти. 

Като водещ европейски институт за иновации, EIT следва да развива и насърчава 
иновативни практики, адаптирани спрямо стандартните европейски участници.

EIT и ОЗИ ще бъдат лаборатория за подкрепа на развитието на различни политики в 
областта на правата върху интелектуалната собственост, които могат да отговорят на 
нуждите и интересите на различни сектори и участници в Европа, по-специално МСП, 
университети и публични органи. 

6. Управление и участие

Въпреки че ОЗИ са структури от иновативен тъп, подобни на предприятие, които се 
самоорганизират, някои минимални общи характеристики следва да бъдат посочени за 
всички ОЗИ, за да се гарантира спазването на принципите за отвореност, прозрачност и 
баланс на интересите. Тази необходимост е още по-важна като се има предвид, че ОЗИ 
отчасти се финансират с държавни бюджетни средства. 

По-конкретно структурата на ОЗИ трябва да им позволява да се развиват и да избягват 
ефекти на зависимост или затворено наемане на работници. Нови партньори трябва да 
могат да се присъединяват към ОЗИ и да участват в дейности, като същевременно 
правилата, предложени в областта на правата върху интелектуалната собственост 
трябва да осигуряват равни възможности за всички участници. 

Разширяването на участието към нови участници и по-специално повишаване на 
участието на МСП следва да бъде част от стратегията на EIT и ОЗИ. 

ОЗИ следва, както е предвидено и за EIT, също така да установят Форум на 
заинтересованите страни в своята конкретна сфера на дейност, който се свиква веднъж 
годишно.

EIT следва също така да дават възможности на европейски региони с по-слаби 
резултати да се възползват и да участват в ОЗИ, по-специално тези, които понастоящем 
най-много се нуждаят от иновации, за да излязат от кризата. 

7. Допълване с други инструменти на „Хоризонт 2020“ 

Допълването на ОЗИ с други дейности в рамките на „Хоризонт 2020“ продължава да 
има нужда от изясняване. 

Има няколко открити въпроса относно специфичната роля на ОЗИ в сложното 
научноизследователско пространство на ЕС, по-специално по отношение на 
Инициативите за съвместно планиране, Европейските технологични платформи, 
Съвместните технологични инициативи, Era-Nets, но също така с „Еразъм за всички“, 
съюзи на знанието и Съюзи на уменията по сектори  и дейностите по програма „Мария 
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Кюри“. 

Докладчикът счита, че Комисията следва по-специално да предприеме всеобхватна 
оценка на всички различни видове публично-частни партньорства, създадени в рамките 
на различните й научноизследователски и иновационни програми.

Целта следва да бъде оценка на най-ефективните модели на партньорства, да се 
идентифицират съществените характеристики за успеха и насоченост към 
рационализиране и опростяване на положението за научни изследвания и иновации в 
бъдещата рамка за финансиране.


