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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

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

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

относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 г.)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0811),

– като взе предвид член 182, параграф 4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента 
(C7-0509/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети, комисията 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 
транспорт и туризъм, комисията по земеделие и развитие на селските райони, 
комисията по култура и образование, както и комисията по правни въпроси 
(A7-0000/2012),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 
293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съюзът има за цел да укрепва 
своята научна и технологична база 
чрез създаването на европейско 
научноизследователско пространство 
(ERA), в което свободно да се движат 
изследователите и да се 
разпространяват научни познания и 
технологии, и да насърчава 
повишаването на 
конкурентоспособността си, 
включително тази на своята 
промишленост. За постигане на 
посочените цели Съюзът следва да 
извършва научноизследователски, 
технологично-развойни и 
демонстрационни дейности, да 
насърчава международното 
сътрудничество, да разпространява и 
оптимизира резултатите и да 
стимулира обучението и 
мобилността.

Or. en

Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Следва да се насърчава 
разширяване на участието, за да се 
експлоатира потенциалът на 
европейския запас от таланти и да се 
оптимизира икономическото и 
социалното въздействие на 
изследванията, нещо, което следва да 
допринесе за покриване на пропуските 
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в изследванията и иновациите в 
Европа.

Or. en

Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Всяка част следва да се допълва и да 
бъде прилагана съгласувано с 
останалите части на специфичната 
програма.

(4) Всяка част следва да се допълва и да 
бъде прилагана съгласувано с 
останалите части на специфичната 
програма. Стратегическото 
координиране на изследванията и 
иновациите по трите главни 
приоритета на всяка тематична 
област (напр. здраве) следва да 
разглеждат фрагментирането, да 
подобряват използването на 
технологични и инфраструктурни 
ресурси, включващи споделяне на 
данни с цел ускоряване постигането 
на резултати. 

Or. en

Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществува критична необходимост 
да бъдат укрепени и подобрени
върховите постижения на научна база на 
Съюза и да бъде гарантирано 
световното равнище на научните 
изследвания и привлечените таланти, за 
да се осигурят дългосрочната 
конкурентоспособност и 
благосъстоянието на Европа. Част І 
„Високи постижения в научната област“ 

(5) Съществува критична необходимост 
да бъдат укрепени и подобрени 
върховите постижения на научна база на 
Съюза и да бъде гарантирано 
световното равнище на научните 
изследвания и привлечените таланти, за 
да се осигурят дългосрочната 
конкурентоспособност и 
благосъстоянието на Европа. Част І 
„Високи постижения в научната област“ 
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следва да подкрепя дейностите на 
Европейския съвет за научни 
изследвания в областите на граничните 
изследвания, бъдещите и 
нововъзникващите технологии, 
програмата „Мария Кюри“ и 
европейските научноизследователски 
инфраструктури. Тези дейности следва
да са насочени към изграждането на 
компетентност в дългосрочен план, като 
се акцентира силно върху науката, 
системите и изследователите от 
следващото поколение, както и 
подпомагането на новите таланти от 
Съюза и от асоциираните държави. 
Дейностите на Съюза в подкрепа на 
високите постижения в научната област 
следва да помогнат за укрепването на 
Европейското научноизследователско 
пространство и да направят научната 
система на Съюза по-
конкурентоспособна и по-
привлекателна в световен мащаб.

следва да подкрепя дейностите на 
Европейския съвет за научни 
изследвания в областите на граничните 
изследвания, бъдещите и 
нововъзникващите технологии, 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 
и европейските научноизследователски 
инфраструктури. Тези дейности следва 
да са насочени към изграждането на 
компетентност в дългосрочен план, като 
се акцентира силно върху науката, 
системите и изследователите от 
следващото поколение, както и 
подпомагането на новите таланти от 
Съюза и от асоциираните държави. 
Дейностите на Съюза в подкрепа на 
високите постижения в научната област 
следва да помогнат за укрепването на 
Европейското научноизследователско 
пространство и да направят научната 
система на Съюза по-
конкурентоспособна и по-
привлекателна в световен мащаб.

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение: при всяко споменаване на името „Мария Кюри“ в текста 
то следва да се замени от „Мария Склодовска-Кюри“.

Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се поддържат и укрепват 
водещите позиции на Съюза в 
промишлеността, е необходимо спешно 
да се стимулира изследователската и 
развойната дейност в частния сектор и 
инвестициите в иновации, да се 
насърчат изследователската дейност и 
иновациите с търговска цел и да се 
ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 

(8) С цел да се поддържат и укрепват 
водещите позиции на Съюза в 
промишлеността, е необходимо спешно 
да се стимулира изследователската и 
развойната дейност в частния сектор и 
инвестициите в иновации, да се 
насърчат изследователската дейност и 
иновациите с търговска цел и да се 
ускори разработването на нови 
технологии, които ще подкрепят 
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развитието на предприятията и 
икономическия растеж в бъдеще. Част ІІ 
„Водещи позиции в промишлеността“ 
следва да подкрепя инвестиции във 
висококачествени научни изследвания и 
иновации в ключови базови технологии 
и други промишлени технологии, да 
улеснява достъпа до рисково 
финансиране за новаторски компании и 
проекти и да предоставя широка 
подкрепа от страна на Съюза за 
иновациите в малките и средни 
предприятия.

развитието на предприятията и 
икономическия растеж в бъдеще. Част ІІ 
„Водещи позиции в промишлеността“ 
следва да подкрепя инвестиции във 
висококачествени научни изследвания и 
иновации в ключови базови технологии 
и други промишлени технологии, да 
улеснява достъпа до рисково 
финансиране за новаторски компании и 
проекти и да предоставя широка 
подкрепа от страна на Съюза за 
иновациите в малките и средни 
предприятия. Дейностите следва да 
покриват пълния спектър от научни 
изследвания и иновации с акцент 
върху иновационната дейност, като 
например пилотни и
демонстрационни дейности и 
изпитвателни платформи, както и 
подкрепа за обществени поръчки, 
изследвания в преднормативната 
фаза и стандартизация и налагане на 
иновации на пазара.

Or. en

Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение.

(9) Космическите научни изследвания и 
иновации, включващи индустрия, 
инфраструктура (наземна и 
космическа), услуги и приложения за 
сателитни наблюдение, навигация и 
телекомуникации, които са споделена 
компетентност на Съюза, следва да 
бъдат включени като съгласуван 
елемент в част ІІ „Водещи позиции в 
промишлеността“, за да се увеличат 
научните, икономическите и социалните 
ефекти и да се осигури ефикасно и 
ефективно изпълнение.
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Or. en

Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Като съставна част на „Хоризонт 
2020“ Съвместният изследователски 
център (JRC) следва да продължава да 
предоставя независима и ориентирана 
към потребителите научна и техническа 
подкрепа при формулирането, 
разработването, изпълнението и 
наблюдението на политиките на Съюза. 
За да изпълни мисията си, Съвместният 
изследователски център следва да 
провежда научни изследвания с най-
високо качество. Когато осъществява 
преки дейности съгласно тази мисия, 
Съвместният изследователски център 
следва да поставя особен акцент върху 
области от ключов интерес за Съюза, а 
именно интелигентен, приобщаващ и 
устойчив растеж, сигурност и 
гражданство, както и глобална Европа.

(12) Като съставна част на „Хоризонт 
2020“ Съвместният изследователски 
център (JRC) следва да продължава да 
предоставя независима и ориентирана 
към потребителите научна и техническа 
подкрепа при формулирането, 
разработването, изпълнението и 
наблюдението на политиките на Съюза. 
JRC следва също да помага при 
взимане на решения на национално, 
регионално и местно равнище 
относно най-новите резултати от 
изследвания и иновации. За да изпълни 
мисията си, Съвместният 
изследователски център следва да 
провежда научни изследвания с най-
високо качество. Когато осъществява 
преки дейности съгласно тази мисия, 
Съвместният изследователски център 
следва да поставя особен акцент върху 
области от ключов интерес за Съюза, а 
именно интелигентен, приобщаващ и 
устойчив растеж, сигурност и 
гражданство, както и глобална Европа.

Or. en

Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) „Хоризонт 2020“, която се 
задвижва главно от високите 
постижения, следва да създава, чрез 
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„пътя към върховите научни 
постижения“, по-добро 
взаимодействие, съгласуваност и 
оперативна съвместимост със 
структурните фондове, чиито главен 
двигател са изграждането на 
капацитет и интелигентната 
специализация, при условие че се 
изграждат мостове за свързване на 
програмите и в двете посоки.

Or. en

Изменение 9
Предложение за решение
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Европейските местни и 
регионални органи имат важна роля 
за осъществяване на европейското 
научноизследователско пространство 
и за осигуряване на ефективна 
координация на финансовите 
инструменти на Съюза, по-специално 
за насърчаване на връзките между 
„Хоризонт 2020“ и структурните 
фондове, в рамките на регионалните 
стратегии в областта на 
иновациите, основани на 
интелигентната специализация. 
Регионите също имат ключова роля в 
разпространението и прилагането на 
резултатите на „Хоризонт 2020“, 
както и в предлагането на 
допълнителни инструменти за 
финансиране, включително 
обществени поръчки.

Or. en
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Изменение 10
Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване на уменията, обучението и 
професионалното развитие чрез 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 
(програма „Мария Кюри“);

в) укрепване на уменията, обучението и 
професионалното развитие чрез 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“;

Or. en

Изменение 11
Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разпространяване на върховите 
научни постижения и разширяване на 
участието

Or. en

Обосновка

Върховите научни постижения следва да се експлоатират напълно, като се подобрява 
взаимодействието между „Хоризонт 2020“ и структурните фондове

Изменение 12
Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на приобщаващи, 
новаторски и сигурни общества в 
Европа, в контекста на безпрецедентни 
трансформации и нарастваща глобална 
взаимозависимост.

е) насърчаване на приобщаващи, 
новаторски и рефлективни общества в 
Европа, в контекста на безпрецедентни 
трансформации и нарастваща глобална 
взаимозависимост.

Or. en
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Изменение 13
Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) защита на свободата и 
сигурността на Европа и нейните 
граждани.

Or. en

Изменение 14
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Специфичната програма се оценява 
във връзка с резултатите и 
въздействието, измерени спрямо 
показатели за изпълнението, 
включващи, когато е уместно, 
публикации във влиятелни списания с 
взаимен научен контрол, обмен на 
изследователи, достъпност на 
изследователските инфраструктури, 
инвестиции, осигурени чрез дългов и 
рисков капитал, брой МСП, внедряващи 
нови за предприятието или пазара 
иновации, препратки към съответни 
научноизследователски дейности в 
политически документи, както и случаи 
на специфични въздействия върху 
политиките.

5. Специфичната програма се оценява 
във връзка с резултатите и 
въздействието, измерени спрямо общи и 
конкретни показатели за изпълнението, 
включващи, когато е уместно, 
публикации във влиятелни списания с 
взаимен научен контрол, обмен на 
изследователи, достъпност на 
изследователските инфраструктури, 
инвестиции, осигурени чрез дългов и 
рисков капитал, брой МСП, внедряващи 
нови за предприятието или пазара 
иновации, препратки към съответни 
научноизследователски дейности в 
политически документи, както и случаи 
на специфични въздействия върху 
политиките.

Or. en

Изменение 15
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни подробности на 
ключовите показатели за изпълнение, 
съответстващи на конкретните цели, 
определени в параграфи 1—4 от 
настоящия член, са посочени в 
приложение ІІ.

Допълнителни подробности на 
ключовите показатели за изпълнение, 
съответстващи на конкретните цели, 
определени в параграфи 1—4 от 
настоящия член, са посочени в 
приложение ІІ. Показателите за 
изпълнение за оценка на напредъка 
спрямо общите цели на „Хоризонт 
2020“ са посочени в приложение І на 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ [„Хоризонт 
2020“].

Or. en

Изменение 16
Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумата, посочена в параграф 1, се 
разпределя между четирите части, 
определени в член 2, параграф 2 от 
настоящото решение, в съответствие с 
член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“]. 
Ориентировъчната разбивка на бюджета 
за конкретните цели, определени в член 
3 от настоящото решение, и 
максималният общ размер на средствата 
за дейности на Съвместния 
изследователски център са определени в 
приложение II към Регламент (ЕС) № 
ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“].

2. Сумата, посочена в параграф 1, се 
разпределя между четирите части, 
определени в член 2, параграф 2 от 
настоящото решение, в съответствие с 
член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент 
(ЕС) № ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“]. 
Ориентировъчната разбивка на бюджета 
за конкретните цели, определени в член 
3 от настоящото решение, и 
максималният общ размер на средствата 
за дейности на Съвместния 
изследователски център са определени в 
приложение II към Регламент (ЕС) № 
ХХ/2012 г. [„Хоризонт 2020“].

Or. en

Изменение 17
Предложение за решение
Член 5 – параграф 2



PR\903346BG.doc 15/144 PE489.688v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема общи или отделни 
работни програми за изпълнението на 
части I, ІІ и III на тази специфична 
програма, посочени в букви а), б) и в) на 
член 2, параграф 2, с изключение на 
изпълнението на дейности в рамките на 
конкретна цел „Укрепване на научната 
база на Европа в областта на граничните 
изследвания“. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 9, параграф 2.

2. Комисията приема общи или отделни 
работни програми за изпълнението на 
части I, ІІ и III на тази специфична 
програма, посочени в букви а), б) и в) на 
член 2, параграф 2, с изключение на 
изпълнението на дейности в рамките на 
конкретна цел „Укрепване на научната 
база на Европа в областта на граничните 
изследвания“. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 9, параграф 2. Необходима е 
ефективна координация между 
трите основни приоритета на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 18
Предложение за решение
Член 5 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Установява се координация на 
стратегическите изследвания и 
иновации, основаваща се на 
тематични консултативни научни 
съвети. Това ще допринесе за 
определяне на програми за 
изследвания и иновации, основаващи 
се на най-доброто лидерство, и ще 
предостави стимула и 
инструментите, необходими за 
насърчаване на взаимодействие и 
сътрудничество в по-голям мащаб. 
Координацията ще преодолее 
разпокъсаността на научните 
изследвания и ще подобри 
използването на технологичните и 
инфраструктурните ресурси от 
страна на цялата 
научноизследователска общност, 
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свързана с всяка тематична зона. 
Стратегическите действия и 
научното ръководство ще осигурят 
експертен принос по отношение на 
политиката от самото начало, ще 
дадат напредък на иновациите и 
конкурентоспособността поради 
разбирането за комплексния характер 
на иновационния цикъл и 
насърчаването на участието на 
повече изследователи отвъд 
националните граници. 

Or. en

Изменение 19
Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Работните програми за изпълнението 
на части I, ІІ и III, посочени в букви а), 
б) и в) на член 2, параграф 2, определят 
целите, които се преследват, очакваните 
резултати, метода на изпълнение и 
техния общ размер, включително 
ориентировъчна информация за 
разходите във връзка с климата, когато е 
уместно. Те съдържат също описание на 
действията, които ще се финансират, 
указание на сумите, разпределени за 
всяка дейност, ориентировъчен график 
на изпълнение, както и многогодишен 
подход и стратегически насоки за 
следващите години от изпълнението. За 
безвъзмездни средства те включват 
приоритетите, основните критерии за 
оценка и максималния размер на 
съфинансирането. В работните 
програми се дава възможност за 
прилагане на „възходящи“ подходи, 
насочени към постигането на целите по 
новаторски начини.

6. Работните програми за изпълнението 
на части I, ІІ и III, посочени в букви а), 
б) и в) на член 2, параграф 2, определят 
целите, които се преследват, очакваните 
резултати, метода на изпълнение и 
техния общ размер, включително 
ориентировъчна информация за 
разходите във връзка с климата, когато е 
уместно. Те съдържат също описание на 
действията, които ще се финансират, 
указание на сумите, разпределени за 
всяка дейност, ориентировъчен график 
на изпълнение, както и многогодишен 
подход и стратегически насоки за 
следващите години от изпълнението. За 
безвъзмездни средства те включват 
приоритетите, критериите за оценка и 
максималния размер на 
съфинансирането. В работните 
програми се дава възможност за 
прилагане на „възходящи“ подходи и в 
трите приоритета, насочени към 
постигането на целите по новаторски 
начини.
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Or. en

Изменение 20
Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работните програми включват също 
и балансиран брой малки 
(фокусирани), средни и големи 
(интегрирани) проекти. Проектите с 
малък мащаб са не само ефективен 
начин за насърчаване на участието на 
МСП.

Or. en

Изменение 21
Предложение за решение
Член 5 – параграф 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доброто управление на проекта ще 
бъде възнаградено в анализа на 
Комисията и агенциите за работа на 
персонала.

Or. en

Изменение 22
Предложение за решение
Приложение І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 

Особено внимание ще бъде отделено на 
осигуряването на широк подход към 
иновациите, който не се ограничава 
само до разработването на нови 
продукти и услуги въз основа на научни 
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и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични и
социални иновации. Само един 
цялостен подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

и технологични пробиви, а включва 
също аспекти като използване на 
съществуващи технологии в нови 
приложения, непрекъснато 
усъвършенстване, нетехнологични,
социални, културни и 
институционални иновации. 
Иновациите в услугите ще се 
насърчават също чрез инвестиране в 
квалификации по няколко дисциплини, 
създаване на способности, знания и 
ценности, основаващи се на решения 
за услуги и нематериално 
съдържание. Само един цялостен 
подход към иновациите може 
едновременно да доведе до справяне с 
обществените предизвикателства и до 
възникване на нови конкурентни 
предприятия и клонове на 
промишлеността.

Or. en

Изменение 23
Предложение за решение
Приложение І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, подкрепа на подходи в 
областта на търсенето, като обществени 
поръчки за новаторски решения, 
намиращи се във фаза на предварителна 
стандартизация или в предпазарна фаза, 

По-специално при обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлените технологии ще бъде 
поставено специално ударение върху 
подкрепящи действия, които се 
прилагат в близост до крайните 
потребители и пазара, като например 
демонстрационни и пилотни проекти 
или проекти за доказване на 
работоспособността на концепции. Това 
включва също, когато е подходящо, 
действия в подкрепа на социални 
иновации, иновации в услугите, 
подкрепа на подходи в областта на 
търсенето, като обществени поръчки за 
новаторски решения, намиращи се във 
фаза на предварителна стандартизация 
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както и други ориентирани към 
потребителите мерки с цел да се ускори 
внедряването и разпространението на 
новаторски продукти и услуги на 
пазара. Освен това ще има достатъчно 
пространство за използването на 
възходящи подходи и отворени, леки и 
бързи схеми за всяко от 
предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

или в предпазарна фаза, както и други 
ориентирани към потребителите мерки с 
цел да се ускори внедряването и 
разпространението на новаторски 
продукти и услуги на пазара. Освен това 
ще има достатъчно пространство за 
използването на възходящи подходи и 
отворени, леки и бързи схеми за всяко 
от предизвикателствата и технологиите, 
така че най-добрите изследователи, 
предприемачи и предприятия в Европа 
да получат възможност да предлагат 
революционни решения по собствен 
избор.

В рамките на обществените 
предизвикателства следва да се спазва 
основан на предизвикателствата 
подход, в който основната наука, 
приложните изследвания, 
прехвърлянето на знания и иновации 
са еднакво важни и взаимно свързани 
компоненти. За да гарантира 
подходящ баланс между основаващи 
се на консенсус и по-нестандартни 
изследвания, разработки и иновации, 
най-малко 15 % от бюджета за 
обществени предизвикателства 
следва да следва „възходяща“ логика с 
открити решения (без предварително 
определени теми за решаване). Освен 
това, следва да се постигне 
подходящо равновесие между по-
малките и по-големите проекти в 
рамките на обществените 
предизвикателства и базовите и 
промишлени технологии, като се 
отчитат специфичната структура 
на сектора, вида на дейността, 
технологиите и научните 
изследвания.

Or. en
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Изменение 24
Предложение за решение
Приложение І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии.

Подробното определяне на 
приоритетите при изпълнението на 
„Хоризонт 2020“ ще доведе до 
стратегически подход при планирането 
на научните изследвания с използване 
на режими на управление, които са 
тясно съгласувани с разработването на 
политика, но пресичат границите на 
традиционните секторни политики. За 
да се подобри управленската 
структура е необходимо да се 
демонстрира до каква степен 
заинтересованите страни и 
представителите на гражданското 
общество са ангажирани във 
„възходящи“ процеси, работни
програми и взимане на решения. Това 
ще се основава на солидни 
доказателства, анализ и прогнозиране, 
като напредъкът ще се измерва спрямо 
стабилен набор от показатели за 
постигнатите резултати. Този 
междусекторен подход към планирането 
и управлението ще позволи ефективна 
координация между всички конкретни 
цели по „Хоризонт 2020“ и ще даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата, надхвърлящи 
границите на отделни сектори, като 
например устойчивостта, борбата с 
изменението на климата или морските 
науки и технологии. „Хоризонт 2020“
ще бъде насочена към дейности, в 
които намесата на общностно 
равнище носи добавена стойност над 
интервенцията на национално или 
регионално равнище, чрез създаване на 
икономии от мащаба и критична 
маса, като се намалява 
фрагментирането и се гарантира 
разпространяване на резултатите из 
целия Съюз. Тези дейности са главно 
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транснационални, предконкурентни, 
колективни проекти, които 
обхващат по-голямата част от 
общия комбиниран бюджет на 
приоритета „Социални 
предизвикателства“ и конкретната 
цел за „Лидерство в базовите и 
промишлени технологии“.

Or. en

Изменение 25
Предложение за решение
Приложение І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

Определянето на приоритетите ще се 
основава също така на широк спектър от 
становища и препоръки. Сред 
източниците ще бъдат, когато е 
подходящо, групи от независими 
експерти, създадени специално с цел 
изработване на препоръки за 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ или 
всяка от нейните конкретни цели. Тези 
експертни групи притежават подходящо 
равнище на експертен опит и знания в 
обхванатите области и обединяват 
членове с разнообразен професионален 
контекст, включително с ангажименти в 
промишлеността и обществото.

Интер- и трансдисциплинарното 
естество на обществените 
предизвикателства изисква създаване 
на ангажирани стратегически 
консултативни съвети. Съветите ще 
се състоят от съответните 
заинтересовани лица, представители 
на академичните среди, 
промишлеността, крайните 
потребители и гражданското 
общество, с най-висока репутация и 
съответни познания, което 
гарантира разнообразие от всички 
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засегнати сектори и изследователски 
области. Съветите ще предоставят 
данни и консултации на Комисията 
относно общата стратегия за 
съответните обществени 
предизвикателства, установяването 
на работните й програми и 
областите и критериите за поканите 
за предложения, като се използват 
данните, предоставени от 
съответните структури като 
европейските технологични 
платформи, европейските научни 
организации, съвместните програмни 
инициативи и европейските 
партньорства за иновации.

Or. en

Изменение 26
Предложение за решение
Приложение І – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритети може също 
да се извърши с оглед на програмите за 
стратегически изследвания на 
европейските технологични платформи 
или приноса на европейските 
партньорства за иновации. Когато е 
уместно, партньорствата в рамките на 
публичния сектор и публично-частните 
партньорства, ползващи подкрепата на 
„Хоризонт 2020“, ще имат принос и към 
процеса на определяне на приоритетите 
и към изпълнението, в съответствие с 
разпоредбите, установени в решението 
за „Хоризонт 2020“. Редовното 
взаимодействие с крайните 
потребители, гражданите и 
организациите на гражданското 
общество чрез подходящи методи, като 
конференции за постигане на консенсус, 
оценки на технологии с участието на 
обществеността или пряко включване в 

Определянето на приоритети може също 
да се извърши с оглед на програмите за 
стратегически изследвания на 
европейските технологични платформи 
или приноса на европейските 
партньорства за иновации и БРНТ
водещи инициативи. Когато е уместно, 
партньорствата в рамките на публичния 
сектор и публично-частните 
партньорства, ползващи подкрепата на 
„Хоризонт 2020“, ще имат принос и към 
процеса на определяне на приоритетите 
и към изпълнението, в съответствие с 
разпоредбите, установени в решението 
за „Хоризонт 2020“. Редовното 
взаимодействие с крайните 
потребители, гражданите и 
организациите на гражданското 
общество чрез подходящи методи, като 
конференции за постигане на консенсус, 
оценки на технологии с участието на 
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процеса на научните изследвания и 
иновациите, също ще бъде важен 
елемент в процеса на определяне на 
приоритетите.

обществеността или пряко включване в 
процеса на научните изследвания и 
иновациите, също ще бъде важен 
елемент в процеса на определяне на 
приоритетите.

Or. en

Обосновка

БРНТ означава бъдещи и развиващи се науки и технологии – виж хоризонтално 
изменение в приложение 1 – раздел 1 – точка 2 – уводна част

Изменение 27
Предложение за решение
Приложение І – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на около 15 % от техния 
общ бюджет за МСП.

В съответствие с член 18 от Регламента 
за „Хоризонт 2020“ специални мерки, 
предвидени по конкретната цел 
„Иновации в МСП“ (специализиран 
инструмент за МСП), се прилагат в 
рамките на конкретната цел „Водещи 
позиции в базовите и промишлените 
технологии“ и на част ІІІ „Обществени 
предизвикателства“. Очаква се този 
интегриран подход да доведе до 
използването на най-малко 15 % от 
техния общ бюджет за МСП.

Or. en

Изменение 28
Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – точка 1.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 

Важна добавена стойност на научните 
изследвания и иновациите, финансирани 
на равнището на Съюза, е възможността 
да се разпространяват и съобщават 
резултатите в континентален мащаб, с 
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цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението 
(включително открит достъп до 
резултатите от изследванията), 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии.

цел да се подобри техният ефект. 
Поради това по всички конкретни цели 
на „Хоризонт 2020“ ще бъде включена 
специализирана подкрепа за дейности в 
областта на разпространението, 
комуникацията и диалога със силен 
акцент върху информирането на 
потребителите, организациите на 
гражданското общество, 
промишлеността и политиците за 
резултатите от работата. За тази цел в 
рамките на „Хоризонт 2020“ могат да се 
използват мрежите за обмен на 
информация. Дейностите за 
комуникация, провеждани в контекста 
на „Хоризонт 2020“, ще имат за цел 
също повишаването на обществената 
информираност относно важността на 
научните изследвания и иновациите 
чрез публикации, мероприятия, 
регистри на знание, бази данни, уеб 
страници или целенасочено използване 
на социални медии. Безплатният 
свободен достъп до публикации, 
научни данни, генерирани или събрани 
в рамките на научни изследвания, 
финансирани по линия на „Хоризонт 
2020“, следва да бъде насърчаван.

Or. en

Изменение 29
Предложение за решение
Приложение І – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Международно сътрудничество с 
партньори от трети държави е 
необходимо за ефективното изпълнение 
на много от конкретните цели, 
определени в „Хоризонт 2020“, по-
специално за тези, които се отнасят до 
външните политики и международните 
задължения на Съюза. Такъв е случаят 
с всички обществени 

Международно сътрудничество с 
ключови стратегически партньори от 
трети държави е необходимо за 
ефективното изпълнение на много от 
конкретните цели, определени в 
„Хоризонт 2020“, по-специално за тези, 
които се отнасят до външните политики 
и международните задължения на 
Съюза. Международното 
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предизвикателства, предмет на 
„Хоризонт 2020“, които са глобални 
по своя характер. Международното 
сътрудничество е също така от 
съществено значение за провеждането 
на гранични и фундаментални научни 
изследвания с цел оползотворяване на 
нововъзникващи научни и технологични 
възможности. Следователно 
насърчаването на трансграничната 
мобилност на изследователите и 
занимаващите се с иновации е от 
основно значение за засилване на 
сътрудничеството в световен мащаб. 
Също толкова важни са действията на 
международно ниво за повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост чрез 
насърчаване на разпространението и 
търговията с нови технологии, например 
чрез разработването на световни 
стандарти и насоки за оперативна 
съвместимост, както и чрез насърчаване 
на възприемането и разпространението 
на европейски решения извън Европа.

сътрудничество е също така от 
съществено значение за провеждането 
на гранични и фундаментални научни 
изследвания с цел оползотворяване на 
нововъзникващи научни и технологични 
възможности. Следователно 
насърчаването на трансграничната 
мобилност на изследователите и 
занимаващите се с иновации е от 
основно значение за засилване на 
сътрудничеството в световен мащаб. 
Също толкова важни са действията на 
международно ниво за повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост чрез 
насърчаване на разпространението и 
търговията с нови технологии, например 
чрез разработването на световни 
стандарти и насоки за оперативна 
съвместимост, както и чрез насърчаване 
на възприемането и разпространението 
на европейски решения извън Европа.

Or. en

Изменение 30
Предложение за решение
Приложение І – точка 2 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продължаването на Партньорството 
за клинични изпитвания между 
европейските и развиващите се държави 
(EDCTP2) по отношение на клиничните 
изпитвания за медицински интервенции 
срещу HIV, малария и туберкулоза;

а) продължаването и географското 
разширение към други развиващи се 
региони на Партньорството за клинични 
изпитвания между европейските и 
развиващите се държави (EDCTP2) по 
отношение на клиничните изпитвания 
от фаза I-IV за медицински 
интервенции срещу HIV, малария и 
туберкулоза и пренебрегваните 
заболявания;

Or. en
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Изменение 31
Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – параграф 6 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) уредбата за изпълнение на 
съвместни дейности между 
Европейския съюз и Съединените 
американски щати в областта на 
изследванията за вътрешна 
сигурност/гражданска сигурност, 
подписана на 18 ноември 2010 г.;

Or. en

Изменение 32
Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – параграф 6 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) оказва подкрепа на дейностите, 
предложени по първия стълб „Достъп 
до суровини на световните пазари без 
нарушаване на условията“ на 
съобщението на Комисията от 4 
ноември 2008 г., озаглавено 
„Инициатива за суровините –
посрещане на нашите основни 
потребности от растеж и работни 
места в Европа“, с оглед осигуряване 
на достъп до суровини за 
европейската индустрия на глобално 
равнище и принос за гарантиран 
достъп до суровини от международни 
пазари при същите условия като за 
другите индустриални конкуренти;

Or. en

Обосновка

За конкурентоспособността и иновациите на европейската индустрия (и работните 
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места, които тя предоставя), зависимостта от суровини извън ЕС вече е призната 
от ЕС (COM(2008)0699, COM(2011)0028, COM(2012)0082, Заключения на Съвета по 
конкурентоспособността от 10 март 2011 г.) Като се има предвид важността на 
този проблем в програмата на ЕС, следва да се предвижда международно 
сътрудничество с главните региони.

Изменение 33
Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – параграф 6 – буква ев) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) сътрудничество с развиващите се 
страни, по-конкретно от Африка на 
юг от Сахара, в областта на 
децентрализираното производство на 
енергия за облекчаване на бедността;

Or. en

Изменение 34
Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – параграф 6 – буква ег) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) продължаване на 
сътрудничеството с Бразилия в 
изследванията на биогорива, като се 
наблегне върху биогоривата от второ 
поколение.

Or. en

Изменение 35
Предложение за решение
Приложение І – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ е структурирана около 
целите, определени за нейните три 
основни части: създаване на отлична 

„Хоризонт 2020“ е структурирана около 
целите, определени за нейните три 
основни части: създаване на отлична 
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наука, постигане на водещи позиции в 
промишлеността и справяне с 
обществените предизвикателства. 
Специално внимание ще бъде отделено 
на осигуряването на адекватна 
координация между тези части и 
пълното използване на 
взаимодействията, възникващи между 
всички конкретни цели, за увеличаване 
на техния комбиниран ефект върху 
политическите цели на Съюза на по-
високо равнище. Поради това за 
постигането на целите на „Хоризонт 
2020“ ще се поставя силен акцент върху 
намирането на ефикасни решения, като 
подходът ще излиза далеч извън 
рамките на традиционните научни и 
технологични дисциплини и сектори на 
икономиката.

наука, постигане на водещи позиции в 
промишлеността и справяне с 
обществените предизвикателства. 
Специално внимание ще бъде отделено 
на осигуряването на адекватна 
координация между тези части и 
пълното използване на 
взаимодействията, възникващи между 
всички конкретни цели, за увеличаване 
на техния комбиниран ефект върху 
политическите цели на Съюза на по-
високо равнище. Поради това за 
постигането на целите на „Хоризонт 
2020“ ще се поставя силен акцент върху 
намирането на ефикасни решения, като 
подходът ще излиза далеч извън 
рамките на традиционните научни и 
технологични дисциплини и сектори на 
икономиката, като насърчава 
например иновативни глобални 
партньорства извън класическите 
консорциуми и предоставя гъвкави, 
иновативни финансови и 
инвестиционни средства, които се 
адаптират към бързо еволюиращи 
портфолиа.

Or. en

Изменение 36
Предложение за решение
Приложение І – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на 
електронното здравеопазване, 

Междусекторните действия ще бъдат 
също от жизненоважно значение за 
насърчаване на взаимодействията между 
областите „Обществени 
предизвикателства“ и „Базови и 
промишлени технологии“, необходими 
за осъществяването на значителни 
технологични пробиви. Примери за това 
къде могат да бъдат развити такива 
взаимодействия са: областта на
електронното здравеопазване, 
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интелигентните електропреносни 
мрежи, интелигентните транспортни 
системи, интегрирането на действия, 
свързани с изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

киберсигурността, интелигентните 
електропреносни мрежи, 
интелигентните транспортни системи, 
интегрирането на действия, свързани с 
изменението на климата, 
наномедицината, авангардните 
материали за леки превозни средства 
или разработването на промишлени 
процеси и продукти на биологична 
основа. Поради това ще се насърчава 
възникването на силни полезни 
взаимодействия между областта на 
обществените предизвикателства и 
разработването на общи базови и 
промишлени технологии. Това ще бъде 
изрично взето предвид при 
разработването на многогодишните 
стратегии и определянето на приоритети 
за всяка от тези конкретни цели. То ще 
наложи в изпълнението да бъдат 
пълноценно включени участници, 
представляващи различните гледни 
точки, а в много случаи ще наложи 
също действия, които обединяват 
финансиране за разработването на 
базови и промишлени технологии с 
такова в областта на обществените 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 37
Предложение за решение
Приложение І – точка 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика, общата 
политика в областта на рибарството или 
„Еразъм за всички“ програмата на 
Съюза в областта на образованието, 

Специално внимание ще бъде отделено 
също на координацията на дейностите, 
финансирани от „Хоризонт 2020“, с 
дейности, подкрепяни от други 
програми за финансиране от Съюза като 
общата земеделска политика, общата 
политика в областта на рибарството или
„Еразъм за всички“ програмата на 
Съюза в областта на образованието, 
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обучението, младежта и спорта, или 
програмата „Здраве за растеж“. Това 
включва подходяща връзка с 
фондовете на политиката на 
сближаване, като подкрепата за 
изграждането на капацитет в 
областта на научните изследвания и 
иновациите на регионално равнище 
може да изиграе ролята на „път към 
върховите научни постижения“, 
създаването на регионални центрове 
за върхови научни постижения може 
да помогне за преодоляване на 
иновационното разделение в Европа, а 
подкрепата за крупни 
демонстрационни и пилотни проекти 
може да допринесе за постигането на 
водещи позиции на Европа в 
промишлеността.

обучението, младежта и спорта, или 
програмата „Здраве за растеж“, 
програмата Life, „Резерв за нови 
участници на пазара“ (NER300). 

Or. en

Изменение 38
Предложение за решение
Приложение І – точка 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосочената координация включва 
подходящо комбиниране с фондовете 
на кохезионната политика, в 
случаите, когато оказването на 
подкрепа за изграждане на капацитет 
и иновации на регионално ниво може 
да действа като „път към върховите 
научни постижения“, а създаването 
на регионални центрове за високи 
постижения може да спомогне за 
преодоляването на иновационната 
пропаст в Европа. Структурните 
фонове следва да се използват в пълна 
степен за оказване на подкрепа за 
изграждане на капацитет в 
регионите чрез целенасочени 
дейности, целящи да се основат 
центрове за високи постижения, да се 
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модернизират университетите, да се 
закупува научно оборудване, да се 
осъществява пренос на местна 
технология, да се подкрепят 
стартиращи и продължаващи 
проекти, да се оказва взаимодействие 
на местно равнище между 
индустрията и академичните среди, 
като се създават групи в 
приоритетните зони на „Хоризонт 
2020“ и като източник на малки 
субсидии, давани за изготвяне на 
предложения за представяне пред 
„Хоризонт 2020“. Това ще разкрие 
възможности за изграждане на „път 
към върховите научни постижения“, 
което ще доведе до пълното участие 
на тези региони в „Хоризонт 2020“, 
основаващо се на качество и високи 
постижения.
Като следствие от „Хоризонт 2020“ 
структурните фондове могат да се 
използват за финансиране или 
съфинансиране на последващите в 
рамките на „Хоризонт 2020“ 
изследователски проекти и да 
осигурят такава стойност на 
изследователските резултати, че да 
насърчат лесния достъп до знания 
или да улеснят разпространяването 
на придобитите знания чрез тяхното 
пряко икономическо или обществено 
приложение;
изграждане на по-добро 
взаимодействие, съгласуваност и 
оперативна съвместимост между 
инструментите на „Хоризонт 2020“, 
които се задвижват главно от 
високите постижения, и 
структурните фондове чрез „пътя 
към върховите научни постижения“, 
при което главната движеща сила е
изграждането на капацитет и 
интелигентната специализация, при 
условие че се изграждат мостове за 
свързване на програмите и в двете 
посоки.
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Проектите по „Хоризонт 2020“ 
следва да привличат допълнително 
финансиране от структурните 
фондове, ЕИБ и частния сектор, 
което предполага приемане на 
многофондов подход.
Следва да се учреди общоевропейски 
фонд, финансиран от структурните 
фондове, който да насърчава 
съвместни европейски изследвания.

Or. en

Изменение 39
Предложение за решение
Приложение І – точка 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуващите партньорства в 
рамките на публичния сектор и 
публично-частни партньорства могат да 
получат подкрепа от „Хоризонт 2020“, 
при условие че работят за постигане на 
целите на „Хоризонт 2020“, отговарят 
на критериите, заложени в „Хоризонт 
2020“, и са показали съществен 
напредък в изпълнението на Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (РП7).

Съществуващите партньорства в 
рамките на публичния сектор и 
публично-частни партньорства могат да 
получат подкрепа от „Хоризонт 2020“, 
при условие че работят за постигане на 
целите на „Хоризонт 2020“, отговарят 
на критериите, заложени в „Хоризонт 
2020“, и са показали съществен 
напредък в изпълнението на Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (РП7) 
съгласно критерия, посочен в член [19, 
параграфи 2 и 3] от Регламент (ЕО) 
№ ХХ/ХХ [„Хоризонт 2020”]. Нови 
иновативни партньорства, 
включително за разработка на 
продукти, могат също да получат 
подкрепа, при условие че отговарят на 
целите и критериите на „Хоризонт 
2020“.

Or. en
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Изменение 40
Предложение за решение
Приложение І – точка 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничеството с мрежата на 
инициативата Eureka, естествен 
партньор за разработване и 
изпълнение на иновативни елементи 
от кохезионната политика, по-
специално при създаване на 
регионални иновативни 
интелигентни стратегии за 
специализация, ще допринесе за 
постигане на целите на „Хоризонт 
2020“ и така допълнително ще 
консолидира Съюза за иновации.

Or. en

Изменение 41
Предложение за решение
Приложение І – точка 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сред инициативите по член 185 от 
Договора, подкрепени по РП6 и/или 
РП7, за които може да се предостави 
допълнителна помощ при 
горепосочените условия, са: 
Партньорството за клинични 
изпитвания между европейските и 
развиващите се държави (EDCTP), 
Интелигентната заобикаляща среда 
(Ambient Assisted Living, ИЗС), 
научноизследователската и развойна 
програма за Балтийско море (BONUS), 
съвместната научноизследователска и 
развойна програма Eurostars и 
Европейската научноизследователска 
програма по метрология. Допълнителна 
подкрепа може също да бъде 
предоставяна за Европейското 
сдружение за енергийни научни 

Сред инициативите по член 185 от 
Договора, подкрепени по РП6 и/или 
РП7, за които може да се предостави 
допълнителна помощ при 
горепосочените условия, са: 
Партньорството за клинични 
изпитвания между европейските и 
развиващите се държави (EDCTP), 
Интелигентната заобикаляща среда 
(Ambient Assisted Living, ИЗС), 
научноизследователската и развойна 
програма за Балтийско море (BONUS), 
съвместната научноизследователска и 
развойна програма Eurostars и 
Европейската научноизследователска 
програма по метрология. По-голяма 
ангажираност на частния сектор 
може да бъде предоставена чрез 
европейските и националните
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изследвания (EERA), създадено в 
рамките на стратегическия план за 
енергийните технологии (план SET).

технологични платформи.
Допълнителна подкрепа може също да 
бъде предоставяна за Европейското 
сдружение за енергийни научни 
изследвания (EERA), създадено в 
рамките на стратегическия план за 
енергийните технологии (план SET).

Or. en

Изменение 42
Предложение за решение
Приложение І – точка 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 
отговарят на определените критерии. 
Това може да включва партньорства в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, 
фотониката и роботиката, устойчивите 
процеси в промишлеността, 
производството на биологична основа, 
както и технологиите за сигурност при 
наблюдението на морските граници.

Допълнителни партньорства в рамките 
на публичния сектор и публично-частни 
партньорства могат да бъдат 
осъществени по „Хоризонт 2020“, ако 
отговарят на определените критерии. 
Това може да включва партньорства в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, 
фотониката и роботиката, устойчивите 
процеси в промишлеността, 
производството на биологична основа, 
както и технологиите за сигурност при 
наблюдението на морските граници или 
защита на критичната
инфраструктура.

Or. en

Изменение 43
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследвания на известни 
изследователи от различни държави 
членки и асоциирани държави също 
ще се насърчават чрез „Грант на 
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ЕСНИ за създаване на съвместни 
групи“ (Synergy Grant) , който се 
доказа като много атрактивен за 
изследователи в предишната рамкова 
програма.

Or. en

Изменение 44
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се прилага подход „за управление от 
научните изследователи“. Това 
означава, че ЕСНИ ще подкрепя 
проекти, изпълнявани от научни 
изследователи по избрани от тях теми в 
рамките на обсега на поканите за 
предложения. Предложенията ще се 
оценяват единствено въз основа на 
критерия за върхови научни постижения 
съгласно оценката на партньорска 
проверка, отчитайки върховите 
постижения в рамките на новите групи, 
новото поколение научни 
изследователи, както и на утвърдилите 
се екипи, и като се отделя особено 
внимание на предложения с висока 
степен на безпрецедентност, включващи 
съответно високи научни рискове.

Ще се прилага подход „за управление от 
научните изследователи“. Това 
означава, че ЕСНИ ще подкрепя 
проекти, изпълнявани от научни 
изследователи по избрани от тях теми в 
рамките на обсега на поканите за 
предложения. Предложенията ще се 
оценяват единствено въз основа на 
критерия за върхови научни постижения 
съгласно оценката на партньорска 
проверка, отчитайки върховите 
постижения в рамките на новите групи, 
новото поколение научни 
изследователи, както и на утвърдилите 
се екипи, измеренията, свързани с 
половете, и като се отделя особено 
внимание на предложения с висока 
степен на безпрецедентност, включващи 
съответно високи научни рискове.

Or. en

Изменение 45
Предложение за решение
Приложение I – част І – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бъдещи и нововъзникващи 
технологии

2. Бъдещи и нововъзникващи науки и
технологии
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Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение: при всяко позоваване в текста на „Бъдещи и 
нововъзникващи технологии“ или „БНТ“ следва да се замени с „Бъдещи и 
нововъзникващи науки и технологии” или „БННТ”.

Изменение 46
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата в зародиш на широк набор 
от високорискови визионерни научни 
начинания и съвместни технологични 
проекти е необходима за успешни 
фундаментални изследвания за коренно 
нови бъдещи технологии. Като изрично 
не се придържа към теми и 
предписания, тази дейност позволява 
развитието на нови идеи, независимо от 
това кога и къде са възникнали, в най-
широк спектър от теми и дисциплини. 
Подхранването на такива крехки идеи 
изисква гъвкав, поемащ рискове и 
изключително интердисциплинарен 
научноизследователски подход, излизащ 
далеч извън тесните рамки на строго 
технологичните виждания. 
Привличането и насърчаването на нови 
участници с голям потенциал в областта 
на научните изследвания и иновациите, 
като високотехнологични МСП и млади
изследователи, е важно също така за 
формиране на научните и 
промишлените лидери на бъдещето.

Подкрепата в зародиш на широк набор 
от високорискови визионерни научни 
начинания и съвместни технологични 
проекти е необходима за успешни 
фундаментални изследвания за коренно 
нови научни знания и бъдещи 
технологии. Като изрично не се 
придържа към теми и предписания, тази 
дейност позволява развитието на нови и 
трансформиращи идеи, независимо от 
това кога и къде са възникнали, в най-
широк спектър от теми и дисциплини. 
Подхранването на такива крехки идеи 
изисква гъвкав, поемащ рискове и 
изключително интердисциплинарен 
научноизследователски подход, излизащ 
далеч извън тесните рамки на строго 
технологичните виждания. 
Привличането и насърчаването на нови 
участници с голям потенциал в областта 
на научните изследвания и иновациите, 
като високотехнологични МСП и млади 
изследователи, е важно също така за 
формиране на научните и 
промишлените лидери на бъдещето.

Or. en

Изменение 47
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователските инициативи в 
рамките на тези предизвикателства са 
движени от науката, широкомащабни, 
мултидисциплинарни и структурирани 
около една визионерна обединяваща 
цел. Те се заемат с основните научни и 
технологични предизвикателства, 
изискващи сътрудничество между 
редица дисциплини, общности и 
програми. Научният прогрес следва да 
даде стабилна и широка основа за 
бъдещи технологични иновации и 
икономическа експлоатация, както и 
нови ползи за обществото. Техният 
широкообхватен характер и мащаб 
предполага, че те могат да бъдат 
осъществени единствено чрез 
обединени и дълготрайни усилия (с 
продължителност от порядъка на 10 
години).

Научноизследователските инициативи в 
рамките на тези предизвикателства са 
движени от науката, широкомащабни, 
мултидисциплинарни и структурирани 
около една визионерна обединяваща 
цел. Те се заемат с основните научни и 
технологични предизвикателства, 
изискващи сътрудничество между 
редица дисциплини, общности и 
програми. Научният прогрес следва да 
даде стабилна и широка основа за 
бъдещи технологични иновации и 
икономическа експлоатация, както и 
нови ползи за обществото. Следва да се 
вземат предвид дейности с голямо 
социално въздействие. Техният 
широкообхватен характер и мащаб 
предполага, че те могат да бъдат 
осъществени единствено чрез 
обединени и дълготрайни усилия (с 
продължителност от порядъка на 10 
години).

Or. en

Изменение 48
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултативен съвет по БНТ ще 
осигури приноса на заинтересованите 
страни относно общата научна 
стратегия, включително определянето 
на работната програма.

Консултативен съвет по БННТ, 
съставен от учени и инженери с най-
висок авторитет и съответни 
експертни познания, покриващи най-
различни научноизследователски 
области и действащи в лично 
качество, ще осигури приноса и ще 
съветва Комисията относно общата 
научна стратегия за дейностите по
БННТ, утвърждаването на 
работната програма и критериите 
във връзка с поканите за представяне 



PE489.688v01-00 38/144 PR\903346BG.doc

BG

на предложения, както и при
определянето на конкретни теми за 
проактивни БННТ и водещи
инициативи на БННТ.

Консултативният съвет на БННТ ще 
съветва по-специално за:
- общата научна стратегия за 
дейностите по БННТ, в светлината 
на възможностите за 
научноизследователска и приложна 
дейност и
потребностите на европейско 
равнище;
- установяването на работната 
програма и необходимите изменения, 
включително покани за представяне 
на предложения и критерии;
- дефиниране на конкретни теми за 
„низходящи” дейности по БННТ 
(проактивни и водещи), включително 
по-специално
тези, възникващи от възходящите 
дейности по БННТ (отворени), както 
от безвъзмездните суми от ЕСНИ, 
отпуснати в съответните области.

Or. en

Изменение 49
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на всички проекти на 
БННТ ще следва изключително 
строги критерии за високи научни и 
технологични постижения.

Or. en
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Изменение 50
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 2 – подточка 2.4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повечето ресурси по БННТ ще бъдат 
посветени на възходящи съвместни 
гранични изследвания във всички 
области.

Or. en

Изменение 51
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действието ще бъде реализирано под 
формата на подпомагане на избрани 
чрез общоевропейски конкурс програми 
за обучение в областта на научните 
изследвания, осъществявани от 
партньорства между университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници от различни 
държави в Европа и извън нея. Ще 
бъдат подкрепяни също отделни 
институции, които са в състояние да 
предоставят същата обогатяваща среда. 
Ще трябва да се осигури гъвкавост при 
изпълнението на целите, за да се 
отговори на различните нужди. 
Обикновено успешните партньорства са 
под формата на мрежи за 
научноизследователско обучение или 
докторски работи по промишлени теми, 
докато отделни институции рядко 
участват в новаторски докторски 
програми. В тази рамка се предвижда 
подкрепа за най-добрите млади научни 
изследователи, независимо от тяхната 
държава на произход, за да се 
присъединят те към тези отлични 

Действието ще бъде реализирано под 
формата на подпомагане на избрани 
чрез общоевропейски конкурс програми 
за обучение в областта на научните 
изследвания, осъществявани от 
партньорства между университети, 
научноизследователски институции, 
предприятия, МСП и други социално-
икономически участници от различни 
държави в Европа и извън нея. Ще 
бъдат подкрепяни също отделни 
институции, които са в състояние да 
предоставят същата обогатяваща среда. 
Ще трябва да се осигури пълна 
гъвкавост при изпълнението на целите 
по отношение на продължителност, 
институция-домакин, брой 
стажанти в общата договорена 
мрежа-домакин и финансов обем за 
проект, за да се отговори на различните 
нужди. Обикновено успешните 
партньорства са под формата на мрежи 
за научноизследователско обучение или 
докторски работи по промишлени, 
съвместни и множествени теми, 
докато отделни институции рядко 
участват в новаторски докторски 
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програми. програми. В тази рамка се предвижда 
подкрепа за най-добрите млади научни 
изследователи, независимо от тяхната 
държава на произход, за да се 
присъединят те към тези отлични 
програми.

Or. en

Изменение 52
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране ще бъде предоставено на 
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит. 
Тези изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 

Финансиране ще бъде предоставено на
най-добрите или най-перспективните 
опитни изследователи, независимо от 
тяхната националност, които искат да 
развиват своите умения, събирайки опит 
в транснационален или международен 
контекст. Те могат да бъдат подкрепени 
на различни етапи от тяхната кариера, 
включително най-младите специалисти 
непосредствено след придобиването на 
докторска степен или равностоен опит и 
в последствие връщане в Европа, ако 
евентуално пожелаят. Тези 
изследователи ще получават 
финансиране при условие, че се местят 
от една държава в друга, с цел да 
разширят и задълбочат своите 
компетенции в университети, 
научноизследователски институти, 
предприятия, МСП или други социално-
икономически участници по техен 
избор, работейки по 
научноизследователски и иновационни 
проекти, съобразени с техните 
индивидуални потребности и интереси. 
Те също така ще бъдат насърчавани да 
се преместват от публичния към частния 
сектор или обратно посредством 
подкрепа за временно командироване. 
Ще бъдат подкрепяни също 
възможности за частично работно 
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се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

време, съчетаващи работа едновременно 
в публичния и в частния сектор, с цел да 
се разшири трансферът на знания между 
секторите и да насърчи създаването на 
нови предприятия. Такива 
индивидуални изследователски 
възможности ще помогнат на 
перспективните изследователи да станат 
напълно независими и ще улеснят 
движението на изследователите между 
публичния и частния сектор в рамките 
на тяхната кариера.

Or. en

Изменение 53
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От съществено значение за един 
ефективен отговор на 
предизвикателствата ще бъде 
проследяването на напредъка. 
Програмата ще подкрепи 
разработването на показатели и анализа 
на данни, свързани с мобилността на 
изследователите, техните умения и 
кариера, с цел да бъдат идентифицирани 
пропуските в програмата „Мария Кюри“ 
и засилен ефектът от действията по тази 
програма. Тези дейности ще се 
провеждат с оглед постигането на 
взаимодействие и тясна координация с 
действията за политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
провеждани в рамките на целта 
„Приобщаващи, иновативни и сигурни 
общества“. Ще се финансират 
специфични действия в подкрепа на 
инициативите за привличане на 
вниманието към значението на 
изследователската кариера, както и за 
разпространяване на резултатите от 

От съществено значение за един 
ефективен отговор на 
предизвикателствата ще бъде 
проследяването на напредъка. 
Програмата ще подкрепи 
разработването на показатели и анализа 
на данни, свързани с мобилността на 
изследователите, техните умения и 
кариера, с цел да бъдат идентифицирани 
пропуските и пречките в програмата 
„Мария Склодовска-Кюри“ и засилен 
ефектът от действията по тази програма. 
Тези дейности ще се провеждат с оглед 
постигането на взаимодействие и тясна 
координация с действията за 
политическа подкрепа на 
изследователите, техните работодатели 
и финансиращи организации, 
провеждани в рамките на конкретната 
цел „Засилен диалог между науката и 
обществото“. Ще се финансират 
специфични действия в подкрепа на 
инициативите за привличане на 
вниманието към значението на 
изследователската кариера, 
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изследвания и иновации, произтичащи 
от дейности, подкрепени от програмата 
„Мария Кюри“.

мобилността на жените, както и за 
разпространяване на резултатите от 
изследвания и иновации, произтичащи 
от дейности, подкрепени от програмата 
„Мария Склодовска-Кюри“.

Or. en

Изменение 54
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 3 – подточка 3.6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да бъдат обхванати всички 
източници на талант, ще бъдат 
предприети общи мерки за 
преодоляване на всякакви деформации 
на достъпа до безвъзмездни средства, 
например чрез осигуряване на равни 
възможности за всички участници в 
програмата „Мария Кюри“ и 
изравняване на участието на мъжете и 
жените. Освен това програмата „Мария
Кюри“ ще подпомогне изследователите 
да изберат по-стабилен модел за кариера 
и да постигнат подходящ баланс между 
професионален и личен живот с оглед 
на семейното им положение, и ще 
улесни подновяването на 
научноизследователската кариера след 
прекъсване. Принципите на 
Европейската харта на изследователите 
и на Кодекса за поведение при подбора 
на изследователи, насърчаващи отворен 
подбор и привлекателни условия на 
труд, ще трябва да се подкрепят и 
прилагат от всички финансирани 
участници.

С цел да бъдат обхванати всички 
източници на талант, ще бъдат 
предприети общи мерки за 
преодоляване на всякакви деформации 
на достъпа до безвъзмездни средства, 
например чрез осигуряване на равни 
възможности за всички участници в 
програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 
и изравняване на участието на мъжете и 
жените и мобилност на жените 
изследователи. Освен това програмата
„Мария Склодовска-Кюри“ ще 
подпомогне изследователите да изберат 
по-стабилен модел за кариера и да 
постигнат подходящ баланс между 
професионален и личен живот с оглед 
на семейното им положение, и ще 
улесни подновяването на 
научноизследователската кариера след 
прекъсване. Ще важат общите 
принципи на Европейската харта на 
изследователите и на Кодекса за 
поведение при подбора на 
изследователи, насърчаващи отворен 
подбор и привлекателни условия на 
труд.

Or. en
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Изменение 55
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 4 – подточка 4.1 – подточка 4.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се осигури прилагането, 
дългосрочната устойчивост и 
ефективната експлоатация на 
научноизследователските 
инфраструктури, посочени от 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), и други изследователски 
инфраструктури на световно ниво, 
които ще помогнат на Европа да 
отговори на глобалните 
предизвикателства в областта на 
науката, промишлеността и обществото. 
Тази цел засяга специално онези 
инфраструктури, които установяват или 
вече са установили свое управление, 
например на базата на Европейския 
консорциум за научноизследователска 
инфраструктура (ERIC) или всяка 
еквивалентна структура на европейско 
или международно равнище.

Целта е да се осигури прилагането, 
дългосрочната устойчивост и 
ефективната експлоатация на 
научноизследователските 
инфраструктури, по-специално 
инфраструктурите, посочени от 
Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI), и други изследователски 
инфраструктури на световно ниво, 
които ще помогнат на Европа да 
отговори на глобалните 
предизвикателства в областта на 
науката, промишлеността и обществото.
Разпределението на тези 
инфраструктури ще се взема предвид.
Тази цел засяга онези инфраструктури, 
които установяват или вече са 
установили свое управление, например 
на базата на Европейския консорциум за 
научноизследователска инфраструктура 
(ERIC) или всяка еквивалентна 
структура на европейско или 
международно равнище.

Or. en

Изменение 56
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.1 - параграф 2 –
буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчава достъпа до частни 
изследователски инфраструктури, 
подходящи за целите на публични 
изследвания.

Or. en
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Изменение 57
Предложение за решение
Приложение І – част I – точка 4 – подточка 4.3 – подточка 4.3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Идеята е да се използват полезните 
взаимодействия между националните 
инициативи и инициативите на Съюза, 
като се създават партньорства между 
политиците и съответните финансиращи 
органи (напр., групата за размисъл 
относно електронните инфраструктури 
на ESFRI (e-IRG), организациите от 
EIROforum, националните публични 
органи), с цел взаимно допълване и 
сътрудничество между 
научноизследователски инфраструктури 
и дейности за прилагането на други 
политики на ЕС (например политиките в 
областта на регионалното развитие, 
сближаването, промишлеността, 
здравеопазването, заетостта или 
развитието) и да се осигури 
координация между различните 
източници на финансиране от Съюза. 
Действията на Съюза ще подкрепят 
също проучването, наблюдението и 
оценката на научноизследователските 
инфраструктури, на равнището на 
Съюза, както и съответните 
политически проучвания и дейности за 
връзка с обществеността.

Идеята е да се използват полезните 
взаимодействия между националните 
инициативи и инициативите на Съюза, 
като се създават партньорства между 
политиците и съответните финансиращи 
органи (напр., групата за размисъл 
относно електронните инфраструктури 
на ESFRI (e-IRG), организациите от 
EIROforum, националните публични 
органи), с цел взаимно допълване и 
сътрудничество между 
научноизследователски инфраструктури 
и дейности за прилагането на други 
политики на ЕС (например политиките в 
областта на регионалното развитие, 
сближаването, промишлеността, 
здравеопазването, заетостта, 
сигурността или развитието) и да се 
осигури координация между различните 
източници на финансиране от Съюза. 
Следва да се вземат предвид дейности 
с голямо социално въздействие.
Действията на Съюза ще подкрепят 
също проучването, наблюдението и 
оценката на научноизследователските 
инфраструктури, на равнището на 
Съюза, както и съответните 
политически проучвания и дейности за 
връзка с обществеността.

Or. en

Изменение 58
Предложение за решение
Приложение І – част І – точка 4а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Разпространяване на върховите 
научни постижения и разширяване на 
участието
С оглед да се преодолее разделението в 
Европа по отношение на научно-
техническите изследвания и 
иновациите, със структурните 
фондове ще бъдат развивани взаимно 
допълващи се дейности и преки 
съвместни усилия в двете посоки: 
„нагоре по веригата“ (изграждане на 
капацитет в държавите членки като 
подготовка за по-добро участие в 
„Хоризонт 2020“) и „надолу по 
веригата“ (използване и 
разпространение на резултатите от 
научните изследвания и иновациите, 
произтичащи от „Хоризонт 2020“). 
Където това е възможно, ще бъде 
насърчавана съвместимост между 
тези два инструмента. Ще бъде 
поощрявано кумулативното или 
съчетаното финансиране.
В този контекст мерките ще целят 
пълно използване на потенциала на 
запаса от таланти на Европа и 
следователно оптимизиране на 
икономическото и социално 
въздействие от изследвания и 
иновации и ще бъдат различни, но 
допълващи се по отношение на 
политиките и действията по 
фондовете на кохезионната 
политика. Тези мерки включват:
а) създаване на конкурентни 
отношения между нови институции, 
центрове за върхови постижения и 
иновативни региони в по-слабо 
развитите държави членки, от една 
страна, и международните лидери в 
съответната област в други части на 
Европа, от друга. Това ще включи 
екипи от отлични изследователски 
институции и по-слабо развити 
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региони, партньорства за обмен на 
персонал, експертни съвети и помощ 
и разработване на съвместни 
стратегии за създаване на центрове 
за върховни постижения. Те могат да 
получат подкрепа от фондовете на 
кохезионната политика в по-слабо 
развитите региони. Ще се разгледа 
възможността за създаване на 
партньорства с иновационни 
клъстери и признаване на 
постиженията на по-слабо 
развитите региони, включително чрез 
партньорски оценки и връчването на 
„знак за качество“ на онези 
институции, които отговарят на 
международните стандарти.
б) създаване на длъжност 
„председател/и/ на ЕНП“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени към 
институции с видим потенциал за 
високи постижения в научната 
област, с цел да се помогне на тези 
институции да разгърнат напълно 
този потенциал и по този начин да се 
създадат равни условия за 
научноизследователската дейност и 
иновациите в Европейското 
научноизследователско 
пространство. Това ще включва 
оказване на институционална 
подкрепа за създаването на 
конкурентна научноизследователска 
среда и рамка, необходима за 
привличането, задържането и 
развитието на най-изявените 
научноизследователски таланти в 
рамките на тези институции.
в) удостояване с „печат за отличие“ 
на положително оценени 
предложения по ERC, „Мария 
Склодовска-Кюри“ или съвместни 
проекти, които не са успели да 
получат финансиране поради 
бюджетни ограничения. Така 
националните и регионални фондове 
могат да бъдат насърчавани да 
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допринасят за финансирането на 
тези проекти, които отговарят на 
критериите за върховни постижения, 
но не могат да бъдат финансирани 
поради липса на европейски фондове.
г) удостояване с „печат за отличие“ 
на завършени проекти с оглед да се 
улесни финансирането на 
последващите етапи (напр. пилотен 
мащаб, демонстрационни проекти 
или валоризация на 
научноизследователските резултати) 
от национални или регионални 
източници.
д) предоставяне от ERC на „субсидии 
за завръщане“ на изследователи, 
временно работещи извън Европа, 
които желаят да работят в Европа, 
или на изследователи, които вече 
работят в Европа и желаят да се 
преместят в по-слабо развит регион.
е) оказване на подкрепа на 
допълнителни споразумения, 
подписани от организации 
бенефициери по проектите за 
съвместни изследвания заедно с други 
предприятия и организации, 
установени главно в държави, 
различни от пряко ангажираните с 
проекта, с конкретната цел за 
улесняване на възможностите за 
обучение (по-специално места за 
докторантури и завършили 
докторанти).
ж) укрепване на успешните мрежови 
структури с цел включване в 
институционални мрежови 
структури с високо качество в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Особено внимание ще 
бъде отделено на Европейско 
сътрудничество в областта на 
науката и технологиите (COST) с цел 
да се насърчават дейности за 
установяване и свързване на центрове 
на върхови научни постижения 
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(„pockets of excellence“) –
високоспособни научни общности и 
млади изследователи – в цяла Европа.
з) разработване на специални 
механизми за обучение във връзка с 
начина за участие в „Хоризонт 2020“, 
като се използват в пълна степен 
съществуващите мрежови структури 
от рода на националните звена за 
контакт.
и) предоставянето на стипендии за 
докторанти и постдокторанти, 
както и стипендии за обучение с цел 
повишаване на квалификацията за 
инженери за получаване на достъп до 
всички международни 
научноизследователски 
инфраструктури в Европа,
включително ръководените от 
международни научни организации.
й) подкрепа за разработването и 
наблюдението на стратегии за 
интелигентна специализация. Ще 
бъде създаден механизъм за подкрепа в 
областта на политиките, а 
обучението в областта на 
политиките на регионално равнище 
ще бъде улеснено чрез международна 
оценка от партньорите и обмен на 
най-добри практики.
к) създаване на онлайн пазар, на който 
могат да се рекламират продукти на 
интелектуалната собственост, за да 
се осъществяват контакти между 
носителите и ползвателите на ПИС.

Or. en

Обосновка

Върховите научни постижения следва да се експлоатират напълно, като се подобрява 
взаимодействието между „Хоризонт 2020“ и структурните фондове.
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Изменение 59
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепване на иновационния капацитет и 
производителността на Европа и 
осигуряване на напреднала, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
икономика, водещи позиции в световен 
мащаб в отраслите на 
високотехнологичните приложения и 
способност за намиране на уникални 
решения за обществените 
предизвикателства.Иновационните 
дейности ще бъдат комбинирани с 
научноизследователски и развойни 
дейности като основна част от 
финансирането.

Успешното овладяване и внедряване на 
базови технологии от европейската 
промишленост е ключов фактор за 
укрепване на иновационния капацитет и 
производителността на Европа и
осигуряване на напреднала, устойчива и 
конкурентоспособна европейска 
икономика, водещи позиции в световен 
мащаб в отраслите на 
високотехнологичните приложения и 
способност за намиране на уникални 
решения за обществените 
предизвикателства и потребностите 
на потребителите. Вниманието 
следва да бъде насочено към 
промишлените сектори с по-голямо 
въздействие като добавена стойност, 
заетост, значимост за останалата 
част от икономиката и потенциал за 
намаляване на разходите за 
неевропейците. Иновационните 
дейности ще бъдат комбинирани с 
научноизследователски и развойни 
дейности като основна част от 
финансирането.

Or. en

Изменение 60
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновационните дейности ще включват 
интеграция на отделните технологии;
демонстрации на капацитета за 
създаване и доставяне на новаторски 
продукти и услуги; пилотни инициативи 
с участието на ползватели и 

Иновационните дейности ще бъдат 
насърчавани от най-ранните етапи 
на прехода от концепция към пазар. 
Те ще включват също интеграция на 
отделните технологии; демонстрации на 
капацитета за създаване и доставяне на 
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потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; и 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

новаторски продукти и услуги; пилотни 
инициативи с участието на ползватели и 
потребители с цел доказване на 
приложимост и добавена стойност; и 
широкомащабни демонстрационни 
установки за улесняване на пазарната 
реализация на резултатите от научните 
изследвания.

Or. en

Изменение 61
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 1 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите на Съюза за научни 
изследвания, развитие и иновации по 
скалата на високо равнище на 
технологична готовност ще са в 
съответствие с определението на 
ОИСР. Комисията ще разгледа това 
определение, за да включи 
технологични изследвания, 
разработка на продукти и 
демонстрационни дейности в своето 
НРИ портфолио.

Or. en

Изменение 62
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.1 – подточка 1.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се мобилизират европейските 
капацитети в областта на 
обработващите и системните 
архитектури, технологиите за взаимно 
свързване и локализиране на данни, 
изчислителните облаци, софтуера за 

Целта е да се мобилизират европейските 
капацитети в областта на 
обработващите и системните 
архитектури, технологиите за взаимно 
свързване и локализиране на данни, 
изчислителните облаци, софтуера за 
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паралелна обработка на данни и 
симулации във всички пазарни сегменти 
на изчислителната техника.

паралелна обработка на данни и 
симулации във всички пазарни сегменти 
на изчислителната техника, 
количествено определяне на 
несигурността, анализ на риска и
инженерни решения. 

Or. en

Изменение 63
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.1 – подточка 1.1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост в 
разработването, овладяването и 
формирането на интернет от следващото 
поколение, който постепенно ще замени 
настоящия интернет, стационарните и 
мобилните мрежи и обслужващата 
инфраструктура, и ще осигури 
възможност за свързване на трилиони 
устройства (ИН) чрез многобройни 
оператори и в множество области, които 
ще променят нашия начин на общуване, 
достъп и използване на знания. Това 
включва научни изследвания и 
иновации в областта на мрежите, 
софтуера и услугите, кибернетичната 
сигурност, неприкосновеността на 
личния живот и доверието, 
безжичните[22] комуникации и всички 
оптични мрежи, мултимедийните 
интерактивни приложения и свързаните 
предприятия на бъдещето.

Целта е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост в 
разработването, овладяването и 
формирането на интернет от следващото 
поколение, който постепенно ще замени 
настоящия интернет, стационарните, 
сателитните и мобилните мрежи и 
обслужващата инфраструктура, и ще 
осигури възможност за свързване на 
трилиони устройства (ИН) чрез 
многобройни оператори и в множество 
области, които ще променят нашия 
начин на общуване, достъп и използване 
на знания. Това включва научни 
изследвания и иновации в областта на 
мрежите, софтуера и услугите, 
кибернетичната сигурност, 
неприкосновеността на личния живот и 
доверието, безжичните[22] 
комуникации и всички оптични мрежи, 
мултимедийните интерактивни 
приложения и свързаните предприятия 
на бъдещето.

Or. en
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Изменение 64
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.1 – подточка 1.1.6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.6a. Квантови технологии: 
следващо поколение устройства за 
ИКТ посредством комбинация от 
квантова физика и информационна 
наука
Целта е да се разработи следващото 
поколение ИКТ устройства чрез 
комбинация от квантова физика и 
информационна наука, като така се 
осигурява ключова роля на Съюза в 
бъдещия глобален пазар, където 
квантовите граници ще определят 
производителността на 
индустриалните приложения.

Or. en

Изменение 65
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2a. Разработка на нов инструмент 
за проектиране, симулация, 
категоризация и манипулации с 
наноматериали, компоненти и 
системи.
Проучване, визуализация и 
контролиране на новите 
наноматериали и системи от 
наноскалата.

Or. en
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Изменение 66
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за осигуряване на ефикасно и
устойчиво увеличаване на мащаба, с цел 
да се направи възможно промишленото 
производство на бъдещи продукти, 
напр. в химическата промишленост или 
металургията.

Научноизследователска и развойна 
дейност за осигуряване на ефикасно,
устойчиво, безопасно и сигурно
увеличаване на мащаба, с цел да се 
направи възможно промишленото 
производство на бъдещи продукти, 
напр. в химическата промишленост или 
металургията.

Or. en

Изменение 67
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за нови и новаторски техники и 
системи, обединяване, слепване, 
разделяне, сглобяване, самосглобяване и 
разглобяване, разединяване и 
унищожаване.

Научноизследователска и развойна 
дейност за нови и новаторски 
производствени техники за 
материали, компоненти и системи, 
обединяване, слепване, разделяне, 
сглобяване, самосглобяване и 
разглобяване, разединяване и 
унищожаване.

Or. en

Изменение 68
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разработване на нови продукти и 
приложения и на потребителски навици, 
намаляващи разхода на енергия и 
благоприятстващи нисковъглеродните 

Разработване на нови материали, 
компоненти, продукти и приложения и 
на потребителски навици, намаляващи 
разхода на енергия и благоприятстващи 
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производства, както и интензифициране 
на процесите, рециклиране, почистване 
и получаване на материали с висока 
добавена стойност от отпадъци и 
вторични суровини.

нисковъглеродните производства, както 
и интензифициране на процесите, 
рециклиране, почистване и получаване 
на материали с висока добавена 
стойност от отпадъци и вторични 
суровини.

Or. en

Изменение 69
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.5а Нови суровини за химическата 
промишленост
Разработване на алтернативна 
суровинна база за химическата 
промишленост, варираща от въглища, 
биомаса и отпадъчни материали до 
екологичен петролен заместител 
като източник на въглерод в 
средносрочен и дългосрочен план.
Необходими са нови газови 
технологии (трето поколение 
газифициращи технологии) за 
изследване на широка гама от 
потенциални суровини.

Or. en

Изменение 70
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали и подходи за 
създаването на новаторски бизнес 
модели.

Научноизследователска и развойна 
дейност за проучване на алтернативи на 
използването на материали, 
включително оскъдни суровини и 
подходи за създаването на новаторски 
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бизнес модели.

Or. en

Изменение 71
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.4 – подточка 1.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията 
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н.).

Целта е да се изгради основа, 
позволяваща на европейската 
промишленост да запази челните си 
позиции в иновациите, също така в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
включва разработването на нови 
инструменти като синтетична биология, 
биоинформатика, биология на 
системите, и използване на 
сближаването с други базови 
технологии като нанотехнологията 
(напр. бионанотехнология) и ИКТ (напр. 
биоелектроника). Тези и други 
авангардни области заслужават 
подходящи мерки по отношение на 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да се улесни ефективното 
прехвърляне и използване на знания в 
нови приложения (системи за доставка 
на лекарства, биосензори, биочипове и 
т.н.), продукти и технологии.

Or. en

Изменение 72
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.4 – подточка 1.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 

Тези действия имат двойна цел: от една 
страна, да се позволи на европейската 
промишленост (напр. химическа 
промишленост, здравеопазване, минно 



PE489.688v01-00 56/144 PR\903346BG.doc

BG

дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти и процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

дело, енергетика, целулозно-хартиена, 
текстилна и хранително-вкусова 
промишленост) да разработва нови 
продукти, материали и устойчиви 
процеси, удовлетворяващи 
потребностите на промишлеността и 
обществото; и конкурентоспособни и 
подобрени алтернативи на настоящи 
продукти на базата на биотехнологиите; 
от друга страна, да се мобилизира 
потенциалът на биотехнологията за 
откриване, наблюдение, 
предотвратяване и премахване на 
замърсяването. Това включва 
научноизследователска и развойна 
дейност за ензимни и метаболични 
пътеки, разработване на биопроцеси, 
усъвършенствана ферментация, 
преработка както нагоре, така и надолу 
по веригата, изграждане на разбиране за 
динамиката на развитие на микробните 
общности. Това включва също дейности 
по разработването на прототипи за 
оценка на технико-икономическата 
осъществимост на разработените 
продукти и процеси.

Or. en

Изменение 73
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.4 – подточка 1.4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
икономически сектори. Това включва 
аспекти като подкрепа и разработване 
на биоресурси с оптимизирани свойства 
и приложения, надхвърлящи границите 
на конвенционалните алтернативи;

Целта е да се разработят технологични 
платформи (напр. геномика, 
метагеномика, протеомика, 
молекулярни инструменти и клетъчно 
базирани платформи), които 
осигуряват водещи позиции и 
конкурентно предимство в голям брой 
сектори с икономическо въздействие. 
Този подход може допълнително да 
увеличи потенциала на новите МСП и 
да намали значително необходимото 
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разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

време за пазарна реализация. Това 
включва развитие на дейности за 
подобряване на здравето и 
благополучието на населението. Това 
включва също аспекти като подкрепа и 
разработване на биоресурси с 
оптимизирани свойства и приложения, 
надхвърлящи границите на 
конвенционалните алтернативи;
разкриване на възможности за 
проучване, разбиране и използване по 
устойчив начин на земното и морското 
биологично разнообразие за новаторски 
приложения; и подпомагане 
разработването на решения за 
здравеопазването, основани на 
биотехнологиите (напр. диагностика, 
биологични вещества, биомедицински 
устройства).

Or. en

Изменение 74
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.5 – подточка 1.5.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия, 
стъкло или цветни метали и стомана 
чрез драстично подобряване на 
енергийната и ресурсната ефективност и 
намаляване на въздействието върху 
околната среда на подобни промишлени 
дейности. Вниманието ще бъде 
насочено към разработването и 
валидирането на базови технологии за 
иновативни вещества, материали и 
технологични решения за 
нисковъглеродни продукти и по-малко 
енергоемки процеси и услуги по 
веригата за създаване на стойност, както 
и към внедряването на производствени 
технологии и техники със свръхниски 

Повишаване на конкурентоспособността 
на преработвателната промишленост в 
отрасли като химия, целулоза и хартия, 
стъкло или цветни метали и стомана 
чрез драстично подобряване на 
енергийната и ресурсната ефективност и 
намаляване на въздействието върху 
околната среда на подобни промишлени 
дейности, като чисто горене за 
намаляване на микрочастиците и 
емисиите на тежки метали. 
Вниманието ще бъде насочено към 
разработването и валидирането на 
базови технологии за иновативни 
вещества, материали и технологични 
решения за нисковъглеродни продукти 
и по-малко енергоемки процеси и 
услуги по веригата за създаване на 
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въглеродни емисии с цел конкретно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове.

стойност, както и към внедряването на 
производствени технологии и техники 
със свръхниски въглеродни емисии с 
цел конкретно намаляване на емисиите 
на парникови газове.

Or. en

Изменение 75
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.6 – подточка 1.6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се поддържа водеща роля в 
световен мащаб в космическите 
изследвания чрез запазване и развитие 
на конкурентоспособна космическа 
промишленост и изследователска 
общност и чрез насърчаване на 
космическите иновации.

Когато се използва като общо 
понятие, космосът включва 
индустрия, инфраструктура (наземна 
и космическа), услуги и приложения за 
сателитно наблюдение, навигация и 
телекомуникации.

Целта е да се поддържа водеща роля в 
световен мащаб в космическите 
изследвания чрез запазване и развитие 
на конкурентоспособна космическа 
промишленост и изследователска 
общност и чрез насърчаване на 
космическите иновации.

Or. en

Изменение 76
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 1 – подточка 1.6 – подточка 1.6.1 – подточка 1.6.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 

Редица проблеми в космическите 
технологии са сходни с проблемите в 
наземните технологии, например в 
областта на енергетиката, 
телекомуникациите, проучването на 
природните ресурси, роботиката, 
сигурността и здравеопазването. Тези 
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сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на 
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи. Поради това 
Европа следва да подкрепи началното 
развитие на предприемаческия 
космически сектор чрез добре насочени 
мерки.

сходства дават възможност за 
разработки, провеждани съвместно на 
ранен етап от космически и 
некосмически общности, по-специално 
от малки и средни предприятия, които 
евентуално биха довели по-бързо до 
революционни нововъведения в 
сравнение със самостоятелни 
разработки, даващи резултати на по-
късен етап. Експлоатацията на
съществуващата европейска космическа 
инфраструктура трябва да бъде 
стимулирана чрез насърчаване на 
развитието на новаторски продукти и 
услуги, основани на дистанционно 
наблюдение и географски 
позициониращи системи и 
телекомуникации, базирани в космоса. 
Поради това Европа следва да подкрепи 
началното развитие на 
предприемаческия космически сектор 
чрез добре насочени мерки за 
насърчаване на интегрирано 
използване на няколко услуги,
базирани в космоса.

Or. en

Изменение 77
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.6 – подточка 1.6.2 – параграф 2 –
буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контекст на мисията, например анализ 
на космическото обкръжение, наземни 
станции, защита на космическите 
системи от сблъсък с отпадъци и 
въздействието на слънчевите 
изригвания (информираност за 
ситуацията в космоса, SSA), 
насърчаване на инфраструктурата за 
новаторски данни и архивиране на 
проби;

г) контекст на мисията, например анализ 
на космическото обкръжение, наземни 
станции, защита на космическите 
системи от сблъсък с отпадъци и 
въздействието на слънчевите 
изригвания (информираност за 
ситуацията в космоса, SSA), 
насърчаване на инфраструктурата за 
новаторско събиране и предаване на 
данни и архивиране на проби;
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Or. en

Изменение 78
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите схеми за споделяне на 
риска са насочени също така към 
неразработени нужди в рамките на 
политиките и секторите, по-
специално по отношение на 
обществените предизвикателства, 
които са належащи, но хронично 
недостатъчно финансирани от 
частния сектор поради високите 
прагове на риск.

Or. en

Обосновка

Например, глобалните предизвикателства като бедността и свързаните с нея 
заболявания могат да намерят решение, ако се организира стабилно и устойчиво 
финансиране за разработване на нови инструменти. Частният сектор може да 
приеме тези предизвикателства, ако се покрият финансовите рискове. За да се 
привлече необходимото финансиране за международна здравна изследователска и 
развойна дейност, е важно да се проучат допълнителни финансови механизми за 
гарантиране на дългосрочни инвестиции от частния сектор.

Изменение 79
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; гаранции за финансови 
посредници, предоставящи заеми на 
получатели; комбинации от заеми и 
гаранции; както и гаранции и/или 
насрещни гаранции за национални и 

Дълговият механизъм ще предоставя на 
отделни получатели заеми за 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; гаранции за финансови 
посредници, предоставящи заеми на 
получатели; комбинации от заеми и 
гаранции; както и гаранции и/или 
насрещни гаранции за национални и 
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регионални схеми за финансиране на 
дълг Дълговият механизъм ще 
предприеме дейности за увеличаване на 
падежа и ще подпомогне 
специализирания инструмент за МСП 
(вж. част II, раздел 3. „Иновации в 
МСП“ от настоящото приложение). 
Разпоредбите на дълговия механизъм 
могат да се комбинират, евентуално 
след добавяне на безвъзмездни средства 
(включително еднократни суми), с 
разпоредби от капиталовия финансов 
инструмент в една или повече 
интегрирани схеми. Възможни са също 
заеми при облекчени условия и 
конвертируеми заеми.

регионални схеми за финансиране на 
дълг Дълговият механизъм ще 
предприеме дейности за увеличаване на 
падежа и ще подпомогне фаза 3 от 
специализирания инструмент за МСП 
(вж. част II, раздел 3. „Иновации в 
МСП“ от настоящото приложение). 
Разпоредбите на дълговия механизъм 
могат да се комбинират, евентуално 
след добавяне на безвъзмездни средства 
(включително еднократни суми), с 
разпоредби от капиталовия финансов 
инструмент в една или повече 
интегрирани схеми. Възможни са също 
заеми при облекчени условия и 
конвертируеми заеми.

Or. en

Изменение 80
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споделянето на риска и други 
параметри могат да варират за 
различните компоненти на дадена 
политика или сектор при условие, че 
тяхната стойност или състояние са 
съобразени с общите правила за дългови 
инструменти. Освен това компонентите 
могат да имат специфични стратегии за 
комуникация в рамките на цялостната 
кампания за промоция на дълговия 
механизъм. В допълнение може да се 
използват специализирани посредници 
на национално равнище, ако е 
необходим специален експертен опит за 
оценка на бъдещите заеми в областта на 
даден компонент.

Споделянето на риска и други 
параметри могат да варират за 
различните компоненти на дадена
политика или сектор при условие, че 
тяхната стойност или състояние са 
съобразени с общите правила за дългови 
инструменти. Освен това компонентите 
могат да имат специфични стратегии за 
комуникация в рамките на цялостната 
кампания за промоция на дълговия 
механизъм. В допълнение може да се 
използват специализирани посредници 
на национално равнище, ако е 
необходим специален експертен опит за 
оценка на бъдещите заеми в областта на 
даден компонент.

Европейската инвестиционна банка, 
която управлява дълговия механизъм 
от името на Комисията, ще има 
правомощия за отпускане на заеми за
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проекти, характеризиращи се с висок 
технологичен риск, а няма да предлага 
само заеми под пазарната стойност 
за проекти с нисък технологичен 
риск.

Or. en

Изменение 81
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сметката за МСП на дълговия 
механизъм ще предоставя на МСП и 
малки предприятия със средна степен на 
капитализация, чийто основен предмет 
на дейност са научните изследвания и 
иновациите, заеми в размер над 150 000
EUR, които ще допълват финансирането 
за МСП от механизма за гарантиране на 
заеми по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

Сметката за МСП на дълговия 
механизъм ще предоставя на МСП и 
малки предприятия със средна степен на 
капитализация, чийто основен предмет 
на дейност са научните изследвания и 
иновациите, заеми в размер над Х EUR, 
които ще допълват финансирането за 
МСП от механизма за гарантиране на 
заеми по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятия 
и МСП.

Or. en

Обосновка

Крайната сума ще бъде съгласно договорената в програмата COSME.

Изменение 82
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 
предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират. Той ще бъде на 

МСП ще бъдат подкрепени в рамките на 
„Хоризонт 2020“. За тази цел е 
предвиден специализиран инструмент за 
МСП, който е насочен към всички 
видове новаторски МСП, показващи 
силна амбиция да се развиват, растат и 
интернационализират. Той ще бъде на 
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разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор.

разположение за всички видове 
иновации, включително нетехнологични 
иновации и иновации в услугите. Целта 
е да се помогне за решаване на 
проблемите с финансирането на ранния 
етап на високорискови научни 
изследвания и иновации, да се 
стимулират революционни иновации и 
да се увеличи търговското използване 
на резултатите от изследванията в 
частния сектор. Инструментът ще 
предоставя знак за качество на 
успешни МСП с оглед на участието 
им в обществени поръчки.

Or. en

Изменение 83
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за МСП ще предоставя 
опростена и поетапна подкрепа. 
Неговите три етапа ще обхванат целия 
иновационен цикъл. Преминаването от 
един етап към следващия ще става 
плавно, при положение, че даден МСП 
проект е доказал на някой от 
предходните етапи, че е достоен за 
допълнително финансиране. В същото 
време всеки етап ще бъде отворен за 
всички МСП:

Инструментът за МСП ще предоставя 
опростена и поетапна подкрепа. 
Неговите три етапа ще обхванат целия 
иновационен цикъл. Преминаването от 
един етап към следващия ще става 
плавно, при положение, че даден МСП 
проект е доказал на някой от 
предходните етапи, че е достоен за 
допълнително финансиране. МСП 
могат да кандидатстват директно за 
етап 2, отделно от етап 1. В същото 
време всеки етап ще бъде отворен за 
всички МСП:

Or. en

Изменение 84
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 5 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепя се научноизследователската и 
развойна дейност, като специално 
ударение се поставя на 
демонстрационните дейности 
(изпитване, прототип, проучвания 
относно увеличаването на мащаба, 
проектиране, пилотни проекти, 
иновативни процеси, продукти и услуги, 
проверка за ефективност и др.) и 
пренасяне на пазара.

Подкрепя се научноизследователската и 
развойна дейност чрез ваучер за 
иновации, който МСП могат да 
използват, за да работят 
индивидуално или с една или повече 
изследователски организации
(университети, изследователски 
центрове или други предприятия в 
друга държава членка или свързана 
държава). Въпреки че специално 
ударение ще се поставя на 
демонстрационните дейности 
(изпитване, прототип, проучвания 
относно увеличаването на мащаба, 
проектиране, пилотни проекти, 
иновативни процеси, продукти и услуги, 
проверка за ефективност и др.) и 
пренасяне на пазара, възможни са също 
и научноизследователски и развойни 
дейности.

Or. en

Изменение 85
Предложение за решение
Приложение І – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят полезни взаимодействия с 
политиката на сближаване на Съюза в 
контекста на национални и регионални 
иновационни стратегии за интелигентно 
специализиране.

Ще се търсят полезни взаимодействия с 
политиката на сближаване на Съюза в 
контекста на национални и регионални 
иновационни стратегии за интелигентно 
специализиране. Тези взаимодействия 
могат също да надграждат върху 
националния и регионален опит 
отдолу-нагоре по програмите Eureka 
и Eurostars, в подкрепа на 
иновативните и изследователски 
дейности на МСП.

Or. en
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Изменение 86
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност се основават на 
фундаменталното разбиране на техните 
причини, процеси и въздействие, както 
и на факторите за добро здраве и 
благосъстояние. Ефективният обмен на 
данни и връзката на тези данни с 
широкомащабни кохортни проучвания 
от реалния свят също са от съществено 
значение, както и пренасянето на 
резултатите от научните изследвания в 
клиничната практика, по-специално 
чрез провеждането на клинични 
изпитвания.

Резултатните усилия за 
предотвратяване, управление, 
обслужване и лечение на болести, 
увреждания и намалена 
функционалност, както и 
изследването на стандарта на живот 
на възрастните граждани, се 
основават на фундаменталното 
разбиране на техните причини, процеси 
и въздействие, както и на факторите за 
добро здраве и благосъстояние. 
Ефективният обмен на данни и връзката 
на тези данни с широкомащабни 
кохортни проучвания от реалния свят 
също са от съществено значение, както 
и пренасянето на резултатите от 
научните изследвания в клиничната 
практика, по-специално чрез 
провеждането на клинични изпитвания.

Or. en

Изменение 87
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи. За да се запази ефективността на 
здравеопазването и социалните грижи за 
всички възрасти, са необходими усилия 
за подобряване на процеса на вземане на 
решения в областта на профилактиката 

Нарастващото бреме от болести и 
нетрудоспособност в контекста на 
застаряването на населението поставя 
допълнителни изисквания пред сектора 
на здравеопазването и социалните 
грижи, но също така и пред 
изследователската и развойна 
дейност в областта на социалните 
иновации. За да се запази 
ефективността на здравеопазването и 
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и лечението, за определяне и оказване 
на подкрепа на разпространяването на 
най-добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние.

социалните грижи за всички възрасти, 
са необходими усилия за подобряване 
на процеса на вземане на решения в 
областта на профилактиката и 
лечението, за определяне и оказване на 
подкрепа на разпространяването на най-
добри практики в сектора на 
здравеопазването и в подкрепа на 
интегрираните медицински грижи и на 
разпространението на технологични, 
организационни и социални иновации, 
даващи по-специално на възрастни хора 
възможността да останат активни и 
независими. Това ще допринесе за 
повишаване на равнището и удължаване 
на продължителността на тяхното 
физическо, социално и душевно 
благосъстояние. Специално внимание 
следва да се отдели на хроничните
заболявания като рак, сърдечносъдови 
заболявания, диабет и дихателни и 
психически заболявания.

Or. en

Изменение 88
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и
развитието на нови пазарни 
възможности.

Всички тези действия ще се 
осъществяват по такъв начин, че да 
подпомагат изследователския и 
иновационен цикъл, да повишават 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и 
развитието на нови пазарни 
възможности. Програмите и 
проектите в тази област следва да 
координират изследователските си 
програми с изследователските
инфраструктури на ЕСФНИ и да се 
възползват от тях. За да се поощрява 
стратегическата координация на 
научните изследвания в областта на 
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медицината и иновациите в рамките 
на програмата „Хоризонт 2020“ и да 
се насърчават транснационалните 
медицински изследвания, могат да се 
създадат съответни тематични
консултативни съвети за 
здравеопазване. Тези координирани 
действия могат да обхванат и други 
програми и инструменти, свързани с 
това предизвикателство. Това 
координирано европейско усилие ще 
повиши научните и човешки 
възможности в областта на 
изследванията в здравеопазването.

Or. en

Изменение 89
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и 
профилактиката.Това ще позволи 
разработването на всеобхватни 
показатели за състоянието на здравето и 
благосъстоянието в рамките на Съюза. 
Ще бъдат проучени екологични, 
поведенчески (включително начин на 
живот), социално-икономически и 
генетични фактори в най-широкия 
смисъл. Подходите ще включват 
дългосрочни проучвания по кохорти и 
свързването на техните данни с данните, 
получени от биологичните научни 
изследвания и чрез други методи.

Необходимо е по-добро разбиране на 
определящите фактори на здравето, за 
да се съберат доказателства за 
ефективни практики за насърчаване на 
здравеопазването и 
профилактиката.Това ще позволи 
разработването на всеобхватни 
показатели за състоянието на здравето и
благосъстоянието в рамките на Съюза и 
по целия свят. Ще бъдат проучени 
екологични, поведенчески 
(включително начин на живот), 
социално-икономически и генетични 
фактори в най-широкия смисъл. 
Подходите ще включват дългосрочни 
проучвания по кохорти и свързването на 
техните данни с данните, получени от 
биологичните научни изследвания и 
чрез други методи.

Or. en
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Обосновка

Инвестициите в световното здравеопазване дават реални резултати и увеличените
инвестиции ще осигурят здравни ползи не само в чужбина, но и в ЕС. Светът е 
глобален, никое голямо предизвикателство не може да бъде разрешено само на местно 
или дори регионално равнище.

Изменение 90
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 
алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести. Условие за 
това е по-доброто разбиране на 
болестите и болестните процеси и 
последователната борба с епидемиите, 
както и предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Необходими са по-ефективни 
профилактични ваксини (или 
алтернативни профилактични 
интервенции), както и основани на 
факти схеми за ваксиниране за 
разширена гама от болести, 
включително свързани с бедността 
заболявания като ХИВ/СПИН, 
туберкулоза, малария и неизследвани
заболявания. Условие за това е по-
доброто разбиране на болестите и 
болестните процеси и последователната 
борба с епидемиите, както и 
предприемането на клинични 
изпитвания и свързани с тях 
изследвания.

Or. en

Изменение 91
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 

За разработването на нови и по-
ефективни методи за диагностика е 
необходимо по-добро разбиране на 
механизмите на здравето, болестите и 
болестните процеси при всички 
възрастови групи. Ще бъдат 
разработени новаторски и 
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съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение.

съществуващи технологии с цел 
значително подобряване на резултатите 
в борбата с болестите посредством по-
ранни и точни диагнози и по-
персонализирано лечение на
предболничен и болничен етап.

Or. en

Изменение 92
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за
борба със заразни, редки, основни и 
хронични болести и за предприемане на 
медицински интервенции, които зависят 
от наличието на ефективни 
антимикробни лекарства; и да се 
разработят цялостни подходи за лечение 
на коморбидността при всички 
възрастови групи и избягване на 
едновременната употреба на няколко 
вида лекарства (полифармация). Тези 
подобрения ще подпомогнат 
разработването на нови, по-ефикасни, 
ефективни и устойчиви средства за 

Необходимо е да се подкрепи 
подобряването на междусекторни 
поддържащи технологии за лекарства, 
ваксини и други терапевтични подходи, 
включително трансплантации, генна и 
клетъчна терапия; да се увеличи 
успеваемостта при разработване на 
лекарства и ваксини (включително 
алтернативни методи за заместване на 
класическите изпитвания за безопасност 
и ефикасност, респ. разработването на 
нови методи); да се разработят подходи 
на регенеративната медицина, 
включително подходи, основани на 
стволови клетки; да се разработят 
усъвършенствани медицински и 
спомагателни устройства и системи; да 
се запази и подобри способността ни за 
борба със заразни, свързани с 
бедността, неизследвани, редки, 
основни и хронични болести и за 
предприемане на медицински 
интервенции, които зависят от 
наличието на ефективни антимикробни 
лекарства; и да се разработят цялостни 
подходи за лечение на коморбидността 
при всички възрастови групи и 
избягване на едновременната употреба 
на няколко вида лекарства 
(полифармация). Тези подобрения ще 
подпомогнат разработването на нови, 
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лечение на болести и за преодоляване на 
увреждания.

по-ефикасни, ефективни и устойчиви 
средства за лечение на болести и за 
преодоляване на увреждания във и 
извън болничните заведения.

Or. en

Изменение 93
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до 
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Предоставяните помощи ще обхващат 
целия спектър от дейности от трансфер 
на знания и технологии до 
широкомащабни демонстрационни 
дейности, което ще доведе до решения с 
променлив мащаб за Европа и 
останалата част от света.

Общопризнат факт е, че 
координираното и стратегическо 
планиране на изследванията в 
здравеопазването е много необходимо, 
за да се преодолеят основните
здравни предизвикателства в Европа. 
Координацията може да се насочи 
към разпокъсаността на научните 
изследвания и да подобри 
използването на технологичните и 
инфраструктурни ресурси от страна 
на цялата биомедицинска 
научноизследователска общност. 
Освен това успехът и иновациите в 
областта на здравните изследвания 
изискват дългосрочен ангажимент за 
запазване на отличните 
изследователски постижения.
Чрез научна стратегия може да се 
насърчи една по-здрава и по-
продуктивна Европа, като се 
отговори на благородния ангажимент 
на европейската биомедицинска 
научноизследователска общност и на 
възможностите и 
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предизвикателствата, свързани с
резултатите от биомедицинските 
изследвания, по-специално с оглед на
персонализираната медицина. 
Стратегическите действия и 
научната помощ на високо равнище 
могат да осигурят експертен принос 
по отношение на политиката от 
самото начало, да увеличат 
иновациите и 
конкурентоспособността чрез 
разбиране на комплексния характер 
на иновационния цикъл и да насърчат 
участието на повече изследователи 
отвъд националните граници, както 
и научно обосновани икономии за 
националните здравни системи.
Като първа стъпка ще бъде създаден
научен консултативен съвет за 
здравеопазване, за да се отговори на 
спешната нужда от насърчаване на 
стратегическа научна координация на 
здравните изследвания по програмата
„Хоризонт 2020” и на 
транснационалните медицински 
изследвания. Тази стратегическа 
координация ще цели да допринесе за 
създаването на биомедицински 
изследователски и транснационални 
програми, основаващи се на най-
силните лидерски позиции в научната
област, и следва да осигури от самото 
начало научноизследователски 
експертни данни за политиката и да 
гарантира икономическа 
ефективност на националните 
здравни системи. Стратегическата 
научна координация ще цели също да 
привлече други области на научни и 
технологични изследвания към 
възможностите, предоставяни от 
модерните биомедицински 
изследвания.
Чрез създаване на вътрешна 
стратегическа координация по 
въпросите на здравните изследвания 
по програма „Хоризонт 2020”, въз 
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основава на научни консултации на 
най-високо равнище, 
консултативният съвет ще 
предоставя също така стимули и 
инструменти за насърчаване на 
взаимодействието и 
сътрудничеството в по-голям мащаб. 
По отношение на конкретни цели ще 
се търси доброволно сближаване
между националните финансиращи 
агенции и Комисията, където това е 
целесъобразно, както и конкретни 
стратегически партньорства на 
общностно равнище, между 
промишлените предприятия, 
националните агенции и Комисията, 
както и стратегическо сближаване
на програмно равнище, с участието 
на регулаторните органи и 
националните здравни органи.

Or. en

Изменение 94
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 1 – подточка 1.16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.16a. Разработване на медицински 
устройства на принципа на
симулацията
Намаляването на разходите за 
последователни и други икономически 
технологии, както и наличието на 
мощни компютърни системи,
позволява в близко бъдеще за пръв път 
да се разработят механични, 
компютърно базирани симулационни 
модели и използването им в 
медицински устройства, което ще 
помага на лекарите при вземането на 
решения за лечение, основаващи се на 
доказателства и предварителна
симулация преди използването, както 
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и на нови и по-евтини технологии за 
разработване на лекарства. 
Прецизната медицина става 
възможна, като нейната крайна цел е 
излекуване на заболяванията, а не 
само лечение на симптомите, както
и намаляване на темпа на растеж на 
разходите за здравеопазване.

Or. en

Изменение 95
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие, морски 
изследвания и биоикономика

2. Европейски биоикономически 
предизвикателства: Продоволствена 
сигурност и безопасност, устойчиво 
земеделие и лесовъдство, 
мореплавателски и морски 
изследвания

Or. en

Изменение 96
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят 

Необходими са подходящи знания, 
инструменти, услуги и иновации за 
подпомагане на по-производителни, 
ресурсно ефективни и устойчиви 
системи за земеделие и горско 
стопанство, които доставят достатъчни 
количества храна, фураж, биомаса и 
други суровини и предоставят 
екосистемни услуги, като същевременно 
подпомагат развитието на селските 
общности. Научните изследвания и 
иновациите ще предоставят по-добро 
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възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието; 
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

разбиране на сложната връзка на 
селското стопанство и 
лесовъдството с хидроложкия цикъл, 
което ще доведе до по-добри 
възможности за интегриране на 
агрономически и екологични цели в 
областта на устойчивото производство 
посредством: увеличаване на 
производителността и ресурсната 
ефективност на земеделието; 
намаляване на емисиите на парникови 
газове (ПГ) в земеделието; ограничаване 
преминаването на хранителни вещества 
от култивирани земи в сухоземната и 
водната околна среда; намаляване на 
зависимостта на Европа от внос на 
растителни протеини; увеличаване на 
равнището на биологичното 
разнообразие в системите за първично 
производство.

Or. en

Изменение 97
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите в тази насока ще повишат 
производителността, както и капацитета 
за приспособяване на растения, животни 
и производствени системи, за справяне с 
бързите промени на климата и околната 
среда, както и с нарастващия недостиг 
на природни ресурси. Произтичащите 
иновации ще помогнат да се постигне 
напредък в посока на икономика с ниско 
потребление на енергия, ниски емисии и 
ниска продукция на отпадъци по 
протежение на цялата верига на 
производство на храни и фуражи. В 
допълнение те ще допринесат за 
продоволствената сигурност, за 
създаването на нови възможности за 
ползване на биомасата и странични 

Дейностите в тази насока ще повишат 
производителността, както и капацитета 
за приспособяване на растения, животни 
и производствени системи, за справяне с 
бързите промени на климата и околната
среда, както и с нарастващия недостиг 
на природни ресурси, особено водата. 
Произтичащите иновации ще помогнат 
да се постигне напредък в посока на 
икономика с ниско потребление на 
енергия, ниски емисии и ниска 
продукция на отпадъци по протежение 
на цялата верига на производство на 
храни и фуражи. В допълнение те ще 
допринесат за продоволствената 
сигурност, за създаването на нови 
възможности за ползване на биомасата и 
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продукти от земеделието и горското 
стопанство в широка гама от 
приложения извън производството на 
храни.

странични продукти от земеделието и 
горското стопанство в широка гама от 
приложения извън производството на 
храни.

Or. en

Изменение 98
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие. 
Генетичното подобряване на растения и 
животни с цел адаптиране и повишаване 
на тяхната производителност ще се 
възползва от всички подходящи 
конвенционални и модерни методи за 
разплод и за по-добро използване на 
генетичните ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 

Ще се търсят мултидисциплинарни 
подходи за подобряване на 
производителността на растения, 
животни, микроорганизми, като в 
същото време се гарантира ефикасното 
използване на ресурси (вода, 
хранителни вещества, енергия) и 
екологичната цялост на селските 
райони. Ще бъде наблегнато върху 
интегрирани и разнообразни 
производствени системи и земеделски 
практики, включително използването на 
прецизни технологии и екологични 
подходи за по-интензивно производство 
в полза както на конвенционалното, така 
и на биологичното земеделие. 
Поливното земеделие заслужава 
специално внимание, защото 
обикновено е свързано с по-
интензивно ползване на вода и с 
изграждането на инфраструктура, 
която може да окаже въздействие 
върху екосистемите. Трябва да се 
разгледа целесъобразното използване 
на третирани отпадъчни води като 
средство за повишаване на 
производствената ефективност и за 
борба с изменението на климата, 
като същевременно се гарантира 
устойчивост и гъвкавост във връзка с
недостига на вода при поливното 
земеделие. Особено важно е да се 
намали изтичането на хранителни 
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някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост. 
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

вещества от култивирани площи в 
земни и водни среди, като се избягва 
дифузното замърсяване чрез подземни 
води, връщащи се към повърхностни 
водни обекти. Генетичното 
подобряване на растения и животни с 
цел адаптиране и повишаване на тяхната 
производителност ще се възползва от 
всички подходящи конвенционални и 
модерни методи за разплод и за по-
добро използване на генетичните 
ресурси. Ще бъде отделено 
необходимото внимание на 
управлението на почвите в стопанствата 
с цел повишаване на плодоносността на 
почвата като основа за 
производителността на зърнените 
култури. Ще се насърчава здравето на 
животните и растенията и ще бъдат 
доразвити интегрираните мерки за 
борба с болести/вредители. Ще бъдат 
изградени стратегии за ликвидиране на 
някои болести по животните, 
включително зоонози, наред с 
изследванията за антимикробна 
устойчивост. Проучването на ефекта на 
практики за хуманно отношение към 
животните ще спомогне за даването на 
отговор на обществената загриженост. 
Изброените по-горе области ще бъдат 
подкрепени от по-фундаментални 
изследвания, за да се отговори на 
релевантни биологични въпроси и да се 
подпомогне развитието и прилагането 
на политиките на Съюза.

Or. en

Изменение 99
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.1 –подточка 2.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 

Земеделието и горското стопанство са 
уникални системи, произвеждащи не 
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само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл 
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране на водите, 
ландшафта, намаляване на ерозията и 
улавяне на въглерода/намаляване на 
последствията от емисиите на ПГ. 
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.

само търговски продукти, а и 
обществени блага в по-общ смисъл 
(включително с културна и 
развлекателна стойност) и важни 
екологични услуги като функционално 
и in-situ биологично разнообразие, 
опрашване, регулиране и съхранение на 
водите, ландшафта, намаляване на 
ерозията и улавяне на 
въглерода/намаляване на последствията 
от емисиите на ПГ. 
Научноизследователските дейности ще 
подкрепят предоставянето на тези 
обществени блага и услуги, като 
предоставят управленчески решения, 
инструменти, подкрепящи вземането на 
решения, и оценки на тяхната непазарна 
стойност. Специфичните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани, включват 
идентифицирането на 
земеделски/горски системи и модели за 
ландшафт, чрез които вероятно ще 
бъдат постигнати тези цели. Промени в 
активното управление на земеделски 
системи, включително използването на 
технологии и промяна на практиките, 
ще намалят последствията от емисиите 
на ПГ и ще увеличат приспособяемостта 
на земеделския сектор към негативните 
въздействия на изменението на климата.
Това също така изисква интегрирано 
управление на водите от естествени 
водни обекти и алтернативни 
източници (напр. третирани 
отпадъчни води) за напояване (селско 
стопанство, ландшафт и 
лесовъдство), възстановяване и 
подобряване на околната среда, борба 
с горските пожари, дейности в 
свободното време и водоснабдяване.

Or. en

Изменение 100
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.1 –подточка 2.1.3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще се мобилизират възможностите за 
развитие на селските райони чрез 
укрепване на техния капацитет за 
първично производство и предоставяне 
на екосистемни услуги, както и чрез 
откриване на пътища за производството 
на нови и разнообразни продукти 
(храни, фуражи, материали, енергия), 
които отговарят на нарастващата 
необходимост от нисковъглеродни и 
къси вериги за доставка. Необходими са 
социално-икономически изследвания, 
наред с разработването на нови 
концепции и институционални 
нововъведения, за да се гарантира 
сближаване на селските райони и 
предотвратяване на икономическото и 
социалното маргинализиране, за 
насърчаване на диверсификацията на 
икономическите дейности (включително 
сектора на услугите), осигуряване на 
подходящи връзки между селските и 
градските райони, както и за улесняване 
на обмена, демонстрациите, иновациите 
и разпространението на знания и за 
стимулиране на участието в 
управлението на ресурсите. Необходимо 
е също така да се разгледат начини, по 
които обществени блага в селските 
райони могат да се превърнат в 
местни/регионални социални и 
икономически ползи. Иновационните 
потребности, определени на регионално 
и местно равнище, ще бъдат допълнени 
с междусекторни 
научноизследователски действия на 
междурегионално и на европейско 
равнище. Чрез предоставяне на 
необходимите аналитични инструменти, 
показатели, модели и прогнозни 
средства, изследователски проекти ще 
подкрепят политиците и други 
участници в изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
съответните стратегии, политики и 

Ще се мобилизират възможностите за 
развитие на селските райони чрез 
укрепване на техния капацитет за 
първично производство и предоставяне 
на екосистемни услуги, както и чрез 
откриване на пътища за производството 
на нови и разнообразни продукти 
(храни, фуражи, материали, енергия), 
които отговарят на нарастващата 
необходимост от нисковъглеродни и 
къси вериги за доставка. Необходими са 
социално-икономически изследвания, 
наред с разработването на нови 
концепции и институционални 
нововъведения, за да се гарантира 
сближаване на селските райони и 
предотвратяване на икономическото и 
социалното маргинализиране, за 
насърчаване на диверсификацията на 
икономическите дейности (включително 
сектора на услугите), осигуряване на 
подходящи връзки между селските и 
градските райони, както и за улесняване 
на обмена, демонстрациите, иновациите 
и разпространението на знания и за 
стимулиране на участието в 
управлението на ресурсите. Необходимо 
е също така да се разгледат начини, по 
които обществени блага в селските 
райони могат да се превърнат в 
местни/регионални социални и 
икономически ползи. Иновационните 
потребности, определени на регионално 
и местно равнище, ще бъдат допълнени 
с междусекторни 
научноизследователски действия на 
междурегионално и на европейско 
равнище. Чрез предоставяне на 
необходимите аналитични инструменти, 
показатели, модели и прогнозни 
средства, изследователски проекти ще 
подкрепят политиците и други 
участници в изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
съответните стратегии, политики и 
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законодателство, не само за селските 
райони, а и за цялата биоикономика. 
Необходими са също инструменти и 
данни за правилното оценяване на 
възможните комбинации между 
различните използвани ресурси (земя, 
вода и други ресурси) и продуктите на 
биоикономиката. Ще бъдат разгледани 
социално-икономически и сравнителни 
оценки на системи в 
земеделието/горското стопанство и 
показателите за тяхната устойчивост.

законодателство, не само за селските 
райони, а и за цялата биоикономика. 
Необходими са също инструменти и 
данни, включително тези, които са 
разработени и събрани при
прилагането на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и Съвета от 23 октомври 2000 г., за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите1, за правилното 
оценяване на възможните комбинации 
между различните използвани ресурси 
(земя, вода и други ресурси) и 
продуктите на биоикономиката. Ще 
бъдат разгледани социално-
икономически и сравнителни оценки на 
системи в земеделието/горското 
стопанство и показателите за тяхната 
устойчивост, като се използват 
социални, икономически и екологични 
критерии.

_______________
1 OВ L 327, 22.12.2000 г. стр. 1.

Or. en

Изменение 101
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, намаляване на отпадъците, 
оползотворяване на странични продукти 

За да може хранителната и фуражната 
промишленост да се справи с 
обществените, екологичните, 
климатичните и икономическите 
аспекти на прехода от местен към 
глобален мащаб, нейните потребности 
ще бъдат взети предвид на всички етапи 
от веригата за производство на храни и 
фуражи, включително проектиране, 
преработка, пакетиране, управление на 
процеса, повторно използване на 
водата, намаляване на отпадъците, 
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и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, социално-
икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

оползотворяване на странични продукти 
и безопасна употреба или унищожаване 
на животински странични продукти. Ще 
бъдат разработени иновационни и 
устойчиви ресурсно ефективни процеси 
и произведени разнообразни, безопасни, 
достъпни и висококачествени продукти. 
Това ще засили иновационния 
потенциал на европейската верига на 
предлагане на храни, ще подобри 
конкурентоспособността, ще допринесе 
за икономическия растеж и заетостта и 
ще позволи на европейската 
хранително-вкусова промишленост да 
се приспособи към промените. Други 
аспекти, които трябва намерят решение, 
са възможностите за проследяване, 
логистиката и услугите, включително 
недостига на вода и влошаването на 
качеството на прясната вода, 
социално-икономическите фактори, 
устойчивостта на хранителната верига 
на екологични и климатични рискове и 
ограничаването на отрицателното 
въздействие на дейностите по 
хранителната верига и променените 
хранителни навици и производствени 
системи върху околната среда.

Or. en

Изменение 102
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една от основните характеристики на 
живите водни ресурси е, че те могат да 
се обновяват и тяхната устойчива 
експлоатация се основава на 
задълбочено разбиране, както и на 
високата степен на качество и 
производителност на водните 
екосистеми. Общата цел е да се 
използват устойчиво живите водни 

Една от основните характеристики на 
живите водни ресурси е, че те могат да 
се обновяват и тяхната устойчива 
експлоатация се основава на 
задълбочено разбиране, както и на 
високата степен на качество и 
производителност на водните 
екосистеми. Общата цел е да се 
използват устойчиво живите водни 
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ресурси, за да се максимизират 
социалните и икономическите 
ползи/възвращаемост от океаните и
моретата на Европа. Това включва 
необходимост от оптимизиране на 
устойчивия принос на рибарството и 
аквакултурите към продоволствената 
сигурност в контекста на глобалната 
икономика и от намаляване на 
сериозната зависимост на Съюза от 
вноса на морски храни (около 60 % от 
цялото потребление на морски храни в 
Европа зависи от вноса и Съюзът е най-
големият световен вносител на рибни 
продукти) и от стимулиране на 
морските биотехнологии за подхранване 
на „синия“ растеж. В съответствие с 
настоящите политически рамки, 
научноизследователските дейности ще 
подпомогнат екосистемния подход към 
управлението и експлоатацията на 
природните ресурси и ще подкрепят 
въвеждането на „зелени“ технологии в 
засегнатите сектори.

ресурси, за да се максимизират 
социалните и икономическите 
ползи/възвращаемост от океаните, 
моретата, реките и другите водни
басейни на Европа. Това включва 
необходимост от оптимизиране на 
устойчивия принос на рибарството и 
аквакултурите към продоволствената 
сигурност в контекста на глобалната 
икономика, и по-специално от 
намаляване на сериозната зависимост на 
Съюза от вноса на морски храни (около 
60 % от цялото потребление на морски 
храни в Европа зависи от вноса и 
Съюзът е най-големият световен 
вносител на рибни продукти) и от 
стимулиране на морските 
биотехнологии за подхранване на 
„синия“ растеж. Взаимосвързаните 
мореплавателски и морски научно-
технологични знания ще бъдат 
разгледани с цел отключване на 
потенциала на моретата и 
вътрешните води в рамките на 
мореплавателския и морския сектор, 
като същевременно се осигурява 
опазване на околната среда и 
приспособяване към изменението на 
климата. В съответствие с настоящите 
политически рамки, 
научноизследователските дейности ще 
подпомогнат екосистемния подход към 
управлението и експлоатацията на 
природните ресурси и ще подкрепят 
въвеждането на „зелени“ технологии в 
засегнатите сектори.

Or. en

Изменение 103
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4. Устойчива и конкурентоспособна 2.4. Устойчива и конкурентоспособна 
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промишленост на биологична основа промишленост на биологична основа и 
подкрепа за развитието на европейска 
биоикономика

Or. en

Изменение 104
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Намаляване на потреблението на 
енергия и на емисиите на въглероден 
двуокис чрез интелигентно и устойчиво 
използване

3.1. Намаляване на потреблението на 
енергия и на емисиите на въглероден 
двуокис чрез интелигентно, устойчиво и 
безопасно използване

Or. en

Изменение 105
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на сгради с почти 
нулеви емисии и на една 
високоефективна промишленост, както 
и масовото възприемане на енергийно 
ефективни подходи от предприятия, 
индивиди, общини и градове ще изисква 
не само технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
най-ефикасните начини за намаляване 

Източниците на енергия и моделите на 
потребление на промишлеността, 
транспорта, сградите и градовете в 
Европа в голяма степен са неустойчиви, 
което води до значителни въздействия 
върху околната среда и изменението на 
климата. Развитието на нови и 
съществуващи сгради с почти нулеви 
емисии и на една високоефективна 
промишленост, както и масовото 
възприемане на енергийно ефективни 
подходи от предприятия, индивиди, 
общини и градове ще изисква не само 
технологичен напредък, но и 
нетехнологични решения, като 
например нови услуги за консултация, 
финансиране и управление на 
търсенето. По този начин енергийната 
ефективност може да се окаже един от 
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търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността.

най-ефикасните начини за намаляване 
търсенето на енергия и да повиши 
сигурността на енергийните доставки, 
да намали екологичните и климатичните 
въздействия и да засили 
конкурентоспособността.

Or. en

Изменение 106
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се намали енергопотреблението 
и да се премахне разхищението на 
енергия, като същевременно се 
предоставят услуги, от които 
обществото и икономиката се нуждаят, 
е необходимо не само да се внедрят на 
масовия пазар повече, по-ефикасни, по-
рентабилни, по-щадящи околната среда 
и по-интелигентни продукти и услуги, 
но и да се интегрират компоненти и 
устройства по такъв начин, че да 
взаимодействат за оптимизиране на 
цялостното потребление на енергия от 
сградите, услугите и промишлеността.

С цел да се намали енергопотреблението 
и да се премахне разхищението на 
енергия, като същевременно се 
предоставят услуги, от които 
обществото и икономиката се нуждаят, 
е необходимо не само да се внедрят на 
масовия пазар повече, по-ефикасни, по-
рентабилни, по-безопасни, по-щадящи 
околната среда и по-интелигентни 
продукти и услуги, но и да се 
интегрират компоненти и устройства по 
такъв начин, че да взаимодействат за 
оптимизиране на цялостното 
потребление на енергия от сградите, 
услугите и промишлеността.

Or. en

Изменение 107
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 

Градските райони са един от най-
големите потребители на енергия в 
Съюза и отделят съответно голям дял от 
парниковите газове, като същевременно 
причиняват замърсяване на въздуха в 
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значителен обем. В същото време 
градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, електроенергия и системи 
за отопление и охлаждане), интегрирани 
с решенията за транспорта, обработката 
на отпадъците и водите, както и за ИКТ 
в градската среда, е от особено значение 
в прехода към общество с ниски 
въглеродни емисии. Трябва да се 
предвидят целенасочени инициативи в 
подкрепа на сближаването на 
промишлените вериги за възникване на 
стойност в секторите на енергетиката, 
транспорта и ИКТ с цел постигане на 
интелигентни приложения в градска 
среда. Същевременно трябва да бъдат 
разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
засегнати от тази трансформация.

значителен обем. В същото време 
градските райони са засегнати от 
намаляването на качеството на въздуха 
и изменението на климата и трябва да 
разработят свои собствени стратегии за 
смекчаване на последствията и 
адаптиране. Намирането на новаторски 
енергийни решения (енергийна 
ефективност, интегриране на 
възобновяемите източници в 
изградената среда, електроенергия и 
системи за отопление и охлаждане), 
интегрирани с решенията за транспорта, 
обработката на отпадъците и водите, 
както и за ИКТ в градската среда, е от 
особено значение в прехода към 
общество с ниски въглеродни емисии. 
Трябва да се предвидят целенасочени 
инициативи в подкрепа на сближаването 
на промишлените вериги за възникване 
на стойност в секторите на 
енергетиката, транспорта и ИКТ с цел 
постигане на интелигентни приложения 
в градска среда. Същевременно трябва 
да бъдат разработени и изпитани нови 
технологични и организационни 
модели, както и такива за планиране и 
бизнес, изцяло съобразени с нуждите и 
средствата на градовете и общините. 
Изследователската дейност също е 
необходима за разбиране на социалните, 
икономическите и културните въпроси, 
засегнати от тази трансформация.

Or. en

Изменение 108
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 

Целта относно вятърната енергия е да се 
намалят разходите за производство на 
електроенергия в наземни и морски 
инсталации с до 20 % до 2020 г. в 
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сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство.

сравнение с 2010 г., инсталациите да се 
разполагат в нарастваща степен в 
морето и се даде възможност за 
подходящо интегриране в 
електропреносната мрежа. Ударението 
ще падне върху разработването, 
изпитването и демонстрацията на ново 
поколение системи за преобразуване на 
енергията на вятъра, по-високи 
стойности на к.п.д. и по-висока 
наличност както при наземните, така и 
при морските инсталации (включително 
в отдалечени райони и при 
неблагоприятни климатични условия), 
както и на нови процеси за серийно 
производство. Следва да се проучи 
осъществимостта във връзка с някои 
отдалечени райони и неблагоприятни 
климатични условия, като се 
използват подходящи инструменти 
за моделиране на атмосферата и 
океаните.

Or. en

Изменение 109
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на PV за това ще са 
необходими дългосрочни научни 
изследвания върху нови концепции и
системи, демонстрации и изпитване на 
масовото производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране.

По отношение на PV за това ще са 
необходими научни изследвания върху 
производствени процеси и продукти с 
по-голяма производителност, 
демонстрации и изпитване на масовото 
производство с оглед на 
широкомащабното инсталиране и 
дългосрочното изследване на нови 
технологии. До 2020 г. трябва да се
разработят решения за интегриране 
на иновативни системи. Вниманието 
ще бъде насочено към разработването
и демонстрацията на подобрен
мрежов интерфейс (мрежово 
съхранение и активни инвертори, 
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осигуряващи услуги за 
функционирането на електрическата
система) и към подобрен интерфейс 
на сградите (нови многофункционални 
PV модули и елементи за баланс на 
системата с конкретни функции за 
интегриране в сгради).

Or. en

Изменение 110
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При CSP ударението ще бъде поставено 
върху разработването на начини за 
увеличаване на ефикасността при 
същевременно намаляване на разходите 
и въздействието върху околната среда, 
като по този начин ще стане 
възможен преходът към фаза на 
промишлено производство за доказани 
технологии, както и построяването на 
първите електроцентрали от този вид. 
Ще бъдат изпитани решения за 
ефективно комбиниране на 
производството на електричество от 
слънчева енергия с обезсоляване на 
вода.

При CSP ударението ще бъде поставено 
върху разработването на начини за 
увеличаване на ефикасността и 
разпространението, чрез съхранение и 
хибридизация, при същевременно 
намаляване на разходите и 
въздействието върху околната среда. 
Наред с изследователските въпроси, 
целта е да се насърчи преходът към 
фаза на промишлено производство за 
доказани технологии, както и 
построяването на първите 
електроцентрали от този вид. 
Приоритет ще бъдат решения за 
ефективно комбиниране на 
производството на електричество от 
слънчева енергия с обезсоляване на 
вода.

Or. en

Изменение 111
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.3. Разработване на заличава се
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конкурентоспособни и безопасни за 
околната среда технологии за 
улавяне, транспортиране и 
складиране на CO 2
Улавянето и съхранението на 
въглерод (УСВ) е основната 
технология, която трябва да бъде 
широко разгърната в търговски 
мащаб на световно равнище, за да се 
постигне целта за производство на 
енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните 
разходи за улавяне и складиране на 
въглерода в енергийния сектор, 
направени за централи с изгаряне на 
въглища и газ, в сравнение с 
еквивалентни централи без улавяне и 
складиране на въглерода, както и с 
енергоемки промишлени инсталации.
Ще бъдат подкрепени по-специално 
дейности за демонстриране на 
пълната верига от операции за 
улавяне и съхранение на СО2 за 
представителен набор от различни 
технологии за улавяне, пренос и 
съхранение. Това ще бъде 
съпътствано от научни изследвания с 
цел по-нататъшно разработване на 
тези технологии и създаване на по-
конкурентоспособни технологии за 
улавяне, на усъвършенствани 
компоненти, цялостни системи и 
процеси, на технологии за безопасно 
съхранение в геоложки обекти и на 
рационални решения за 
широкомащабното повторно 
използване на уловен CO2, за да се даде 
възможност за търговско внедряване 
на технологии за улавяне и съхранение 
на CO2 (УСВ) в топлоелектрически 
централи на базата на изкопаеми 
горива и в други въглеродно-
интензивни промишлени 
производства, които ще влязат в 
експлоатация след 2020 г.
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Or. en

Обосновка

Текстът е преместен в точка 3, подточка 2, подточка 4в).

Изменение 112
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно широкото им 
внедряване в промишлен мащаб, 
включително интеграция в мрежата. 
Добиването на енергия от океана на 
базата на приливите, теченията или 
вълните предлага предвидими резултати 
с действително нулеви емисии на 
въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване, както и 
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води.

Геотермалната, водноелектрическата, 
морската и други видове енергия от 
възобновяеми източници могат да 
допринесат за намаляване на 
въглеродните емисии на европейските 
енергийни доставки, като в същото 
време подобрят тяхната гъвкавост по 
отношение на колебанията в 
производството и потреблението на 
енергия. Целта е да бъдат доведени до 
търговска зрелост икономически 
ефективни и устойчиви технологии, за 
да стане възможно широкото им 
внедряване в промишлен мащаб, 
включително интеграция в мрежата. 
Добиването на енергия от океана на 
базата на приливите, теченията или 
вълните предлага предвидими резултати 
с действително нулеви емисии на 
въглерод. Научноизследователските 
дейности следва да включват 
лабораторни новаторски изследвания за 
надеждни компоненти и материали с 
ниска себестойност, използвани в силно 
корозивна среда с висока степен на 
биологично обрастване, както и 
демонстрационни дейности при 
различните условия на работа, 
съществуващи в европейски води.
Освен пилотните инсталации, 
демонстрационните проекти следва 
да включват и подходящи системи за 
управление, основаващи се на 
информация, предоставяна от 
инструменти за мониторинг и 



PR\903346BG.doc 89/144 PE489.688v01-00

BG

прогнози, целящи защита на 
активите.

Or. en

Изменение 113
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4a. Съхранение на енергия от 
възобновяеми източници
С увеличаващото се използване на 
възобновяемите енергийни 
източници, търсенето на места за 
съхранение на периодични 
възобновяеми източници придобива 
все по-голямо значение. 
Разработването на технологии за 
съхранение ще стане задължително 
за краткосрочното съхранение 
(минутни резерви при троен мрежов 
контрол), както и за дългосрочните
приложения, вариращи от няколко 
часа до сезонно съхранение. Големият 
времеви обхват изисква широка гама 
технологии. Целта е да се 
разработят различни начини, като се 
използва електрическо съхранение 
(напр. суперкондензатори, различни 
видове акумулатори и др.) и 
механично съхранение (напр. 
маховици, адиабатно сгъстяване на 
въздух) и химическо съхранение (напр. 
производство на водород чрез гъвкава 
електролиза, превръщане в метан или 
други въглеводороди). Тук първите два 
начина (електрическо и механично 
съхранение) целят по-скоро 
краткосрочно съхранение заради 
тяхната висока ефективност на 
преобразуване. Освен това 
двупосочната ефективност е по-
ниска. Последният начин, наречен 
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„от електричество към газ”, предлага 
огромен потенциал не само за 
дългосрочно енергийно съхранение. 
Освен това той позволява 
интегриране на енергийното
съхранение в производството на 
алтернативни горива за (въздушния)
транспорт и при производството на 
химикали. И накрая, технологията 
„от електричество към газ” предлага
възможно най-голяма потенциал за 
използване на СО2 (улавяне, пренос и 
съхранение) чрез използването на
въглерод от електролизата за 
метанизиране на СО2. 
Хидроенергията, основаваща се на 
водно съхранение и обратими 
системи, също може да играе важна 
роля за подобряване на другите форми 
на възобновяема енергия, които не 
могат да се съхраняват, за да се 
използват при пиковото търсене.

Or. en

Изменение 114
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4б. Децентрализирано 
производство на енергия
Разпределеното производство на 
енергия, като микрогенериране на 
електричество, играе важна роля в 
изолираните континентални региони 
и на островите. Целесъобразните
решения за производството на 
енергия и управлението на 
енергийните системи ще бъдат 
допълнително проучени.
Ще се насърчават дейности на
международно сътрудничество с 
развиващите се страни за премахване 
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на бедността.

Or. en

Изменение 115
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.4в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4в. Разработване на 
конкурентоспособни и безопасни за 
околната среда технологии за 
улавяне, транспортиране, складиране 
и използване на CO 2
Улавянето и съхранението на 
въглерод (УСВ) е основната 
технология, която трябва да бъде 
широко разгърната в търговски 
мащаб на световно равнище, за да се 
постигне целта за производство на 
енергия без въглеродни емисии и 
промишленост с ниски въглеродни 
емисии до 2050 г. Целта е да се 
минимизират допълнителните 
разходи за улавяне и складиране на 
въглерода в енергийния сектор във 
връзка с електроцентралите, 
функциониращи с въглища и газ, в 
сравнение с подобни централи без 
улавяне и складиране на въглерода, 
както и с енергоемки промишлени 
инсталации.
Освен това, улавянето и използването 
на въглерод (УИВ) предлага 
потенциал за приложения с добавена 
стойност на СО2, уловен от 
електроцентрали и промишлени 
инсталации. Демонстрацията и 
разработването на начини за 
повторна употреба на уловен СО2 ще 
направят технологиите за улавяне на 
въглерод по-устойчиви и 
обществеността ще възприема по-
добре технологиите за УСВ и УИВ в 
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бъдеще. Ще бъдат проучени системи 
за УСВ и технологии за превръщане
на СО2 в продукти като химикали, 
торове, горива и биомасла.
Ще се проучват нови технологии за 
съхранение, включително съхранение 
в химични продукти (въглеродни 
химикали), производство на горива на 
базата на газ за съхранение, както и 
разработването на икономически 
ефективни и горивно толерантни 
технологии за газификация, които са 
важни за тези системи. Освен това 
трябва да се разработи своевременно 
надеждна структура за СО2, тъй 
като повечето електроцентрали, 
функциониращи с изкопаеми горива и 
други източници на СО2, няма да 
бъдат близо до зоните за съхранение.
Ще се подкрепят по-специално
демонстрационни дейности за 
цялата верига от операции за УСВ и 
УИВ с оглед на представителен набор 
от различни технологии за улавяне, 
използване, пренос и съхранение. Това 
ще бъде придружено от изследвания 
за осигуряване на по-ефективни 
технологии за производството и
съхранението на енергия, подобрени 
компоненти, интегрирани системи и 
процеси, за електроцентрали, 
работещи с изкопаеми горива, и други 
индустрии с високи въглеродни 
емисии, които ще започнат да 
функционират след 2020 г. Освен 
това, ще се провеждат изследвания за 
безопасно геоложко съхранение и 
разумни решения за използването на 
уловен СО2, с цел търговско 
използване на технологиите за УСВ и 
УИВ.

Or. en
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Изменение 116
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.3 –подточка 3.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуват редица нови варианти с 
дългосрочен потенциал като горива от 
метали на прах, от фотосинтезиращи 
микроорганизми (във водна и наземна 
среда) и от изкуствени процеси, 
имитиращи фотосинтезата. Тези нови 
пътища могат да предложат потенциал 
за по-ефективно преобразуване на 
енергията, по-рентабилни и устойчиви 
технологии и процеси, които са почти 
неутрални по отношение на емисиите на 
„парникови газове“ и не се нуждаят от 
земеделски площи. Ще бъде подкрепено 
по-специално развитието на тези нови и 
други потенциални технологии от 
лабораторен към демонстрационни 
стадий с цел осъществяване на 
демонстрации в предпазарен стадий до 
2020 г.

Съществуват редица нови варианти с 
дългосрочен потенциал като горива от 
метали на прах, от фотосинтезиращи 
микроорганизми (във водна и наземна 
среда) и от изкуствени процеси, 
имитиращи фотосинтезата, или от 
пироелектрическо разграждане на 
вода при ниска температура. Тези 
нови пътища могат да предложат 
потенциал за по-ефективно 
преобразуване на енергията, по-
рентабилни и устойчиви технологии и 
процеси, които са почти неутрални по 
отношение на емисиите на „парникови 
газове“ и не се нуждаят от земеделски 
площи. Ще бъде подкрепено по-
специално развитието на тези нови и 
други потенциални технологии от 
лабораторен към демонстрационни 
стадий с цел осъществяване на 
демонстрации в предпазарен стадий до 
2020 г.

Or. en

Изменение 117
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4a. Гъвкави и ефективни 
електроцентрали, работещи с 
изкопаеми горива – възможност за 
използване на периодични
възобновяеми източници
Гъвкавите и ефективни 
електроцентрали, работещи с
изкопаеми горива, все още са важни за 
гарантиране на стабилността на 
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мрежата и сигурността на 
електрозахранването. В период на 
преход, при преминаването към 
нисковъглеродна икономика, ние сме 
изправени пред предизвикателството 
да балансираме електричеството от 
различни възобновяеми източници с 
това от гъвкави конвенционални 
електроцентрали. Понастоящем 
конвенционалните електроцентрали 
работят при основно натоварване, 
докато възобновяемите енергийни 
източници често ще работят при 
частично натоварване. В този режим 
те са по-малко ефективни и оказват
въздействие върху емисиите на 
парникови газове.
Необходими са изследвания за 
оптимизиране на гъвкавостта и 
ефективността на 
конвенционалните електроцентрали, 
когато работят при частично 
натоварване, като така се гарантира 
гъвкав и ефективен резерв, 
съпровождащ и подкрепящ
повишеното използване на 
възобновяеми енергийни източници, и 
постепенната, все по-голяма 
интеграция на електричеството от 
различни възобновяеми източници в 
мрежата.

Or. en

Изменение 118
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетите за взимане на 
решения и навлизане на пазара следва 
да се изграждат върху успеха на 
инициативата Интелигентна 
енергия за Европа, водена от 
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Изпълнителната агенция за 
конкурентоспособност и иновации, 
която от създаването си през 2003 г. е 
предоставила финансиране за повече 
от 500 европейски проекта, 
включващи 3500 европейски 
организации. Интелигентна енергия 
за Европа следва да продължи с 
подобни цели и да бъде управлявана по 
същия начин, както досега.

Or. en

Изменение 119
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 3 – подточка 3.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET)[24], за да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата. 
Поради това пътните карти и плановете 
за изпълнение на плана SET ще дадат 
ценен принос за формулирането на 
работните програми. Управленската 
структура на плана SET ще се използва 
като принципна основа за определянето 
на стратегически приоритети и за 
координиране на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката в 
Съюза.

Определянето на приоритетите за 
изпълнението на дейностите в областта 
на това предизвикателство се ръководи 
от необходимостта да се засили 
европейското измерение на научните 
изследвания и иновациите в областта на 
енергетиката. Основна цел ще бъде да се 
подкрепи изпълнението на програмата 
за научни изследвания и иновации по 
стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET)[24], за да бъдат 
постигнати целите на политиката на 
Европейския съюз по отношение на 
енергетиката и изменението на климата. 
Поради това пътните карти и плановете 
за изпълнение на плана SET ще дадат 
ценен принос за формулирането на 
работните програми. Управленската 
структура на плана SET ще се използва 
като принципна основа за определянето 
на стратегически приоритети и за 
координиране на изследванията и 
иновациите в областта на енергетиката в 
Съюза. Данните от сектора в 
рамките на управлението на 
Европейските индустриални 
инициативи ще бъдат взети предвид 
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формално и прозрачно по отношение 
на приоритети за финансиране на 
инструменти, посочени в плановете 
за изпълнение на Европейските 
индустриални инициативи.

Or. en

Изменение 120
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 4 – подточка 4.1 – подточка 4.1.1 - параграф 1 –
буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта. Необходими са нови и 
новаторски решения, основани на 
електрически двигатели и акумулатори, 
горивни клетки или хибридно 
задвижване. Технологичните пробиви 
ще способстват също за подобряването 
на екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

а) разработването и ускоряването на 
разпространението на по-чисти 
технологии за задвижване е важно за 
намаляване или елиминиране на 
емисиите на CO2 и замърсяването от 
транспорта (напр. праховите частици. 
Необходими са нови и новаторски 
решения, основани на електрически 
двигатели и акумулатори, горивни 
клетки или хибридно задвижване. 
Технологичните пробиви ще 
способстват също за подобряването на 
екологичните показатели на 
традиционните задвижващи системи.

Or. en

Изменение 121
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това може да бъде постигнато чрез 
прилагането на напълно интермодална 
транспортна система „от врата до врата“ 
и предотвратяване на ненужното 
използване на транспорт. Това означава 
насърчаване на интеграцията между 

Това може да бъде постигнато чрез 
прилагането на напълно интермодална 
транспортна система „от врата до врата“ 
и предотвратяване на ненужното 
използване на транспорт. Това означава 
насърчаване на интеграцията между 
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различните видове транспорт, 
оптимизиране на транспортните вериги 
и подобряване на интеграцията на 
транспортните услуги. Такива 
новаторски решения също така ще 
улеснят достъпността, включително за 
застаряващото население и уязвимите 
потребители.

различните видове транспорт, 
оптимизиране на транспортните вериги 
и подобряване на интеграцията на 
транспортните услуги, като финансира
нови и по-продуктивни системи за 
навигация, като EGNOS и „Галилео“.
Такива новаторски решения също така 
ще улеснят достъпността, включително 
за застаряващото население и уязвимите 
потребители.

Or. en

Изменение 122
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това може да бъде постигнато чрез 
разработване и широко използване на 
интелигентни транспортни приложения 
и системи за управление. Това води до: 
планиране, управление на търсенето, 
информационни и разплащателни 
системи, които са оперативно 
съвместими в европейски мащаб; и до 
цялостно интегриране на 
информационните потоци, системите за 
управление, инфраструктурните мрежи 
и услугите за мобилност в нова обща 
мултимодална рамка въз основа на 
отворени платформи. Това ще гарантира 
също гъвкавост и бързо реагиране при 
кризисни събития и извънредни 
метеорологични условия чрез 
преконфигуриране на използването на 
отделните видове транспорт. Нови 
приложения за позициониране, 
навигация и съгласуване, станали 
възможни благодарение на системите за 
спътникова навигация „Галилео“ и 
EGNOS, ще позволят постигането на 
тази цел.

Това може да бъде постигнато чрез 
разработване и широко използване на 
интелигентни транспортни приложения 
и системи за управление. Това води до: 
планиране, управление на търсенето, 
информационни и разплащателни 
системи, които са оперативно 
съвместими в европейски мащаб; и до 
цялостно интегриране на 
информационните потоци, системите за 
управление, инфраструктурните мрежи 
и услугите за мобилност в нова обща 
мултимодална рамка въз основа на 
отворени платформи. Това ще гарантира 
също гъвкавост и бързо реагиране при 
кризисни събития и извънредни 
метеорологични условия чрез 
преконфигуриране на използването на 
отделните видове транспорт. Нови 
приложения за позициониране, 
навигация и съгласуване, станали 
възможни благодарение на системите за 
спътникова навигация „Галилео“ и 
EGNOS, ще бъдат от решаващо 
значение за постигането на тази цел.

Or. en
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Изменение 123
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 2 –
буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Новаторски технологии за управление 
на въздушното движение ще допринесат 
за радикално нарастване на 
безопасността и ефективността в такт с 
бързо нарастващото търсене, за 
подобряване на точността, за 
намаляване на времето, прекарано от 
пътниците в процедури по летищата, и 
за постигане на устойчивост в системата 
на въздушния транспорт. Прилагането и 
по-нататъшното развитие на „Единно 
европейско небе“ ще бъде подкрепено с 
решения за повишаване на 
автоматизацията и автономността при 
управлението на въздушното движение 
и въздухоплавателните средства, по-
добро интегриране на въздушните и 
наземни компоненти, и нови решения за 
ефективна и безпрепятствена обработка 
на пътници и товари в цялата 
транспортна система.

а) новаторски технологии за управление 
на въздушното движение ще допринесат 
за радикално нарастване на 
безопасността и ефективността в такт с 
бързо нарастващото търсене, за 
подобряване на точността, за 
намаляване на времето, прекарано от 
пътниците в процедури по летищата, и 
за постигане на устойчивост в системата 
на въздушния транспорт. Новаторски 
системи за навигация, подпомагане на 
европейските ГНСС, като EGNOS, ще 
оптимизират подходите за кацане, 
ще увеличат безопасността на 
полетите и ще намалят
консумацията на гориво, като се 
подобри използването на главните
летища и се създадат условия за
пълноценна експлоатация на малките 
летища. Прилагането и по-
нататъшното развитие на „Единно 
европейско небе“ ще бъде подкрепено с 
решения за повишаване на 
автоматизацията и автономността при 
управлението на въздушното движение 
и въздухоплавателните средства, по-
добро интегриране на въздушните и 
наземни компоненти, и нови решения за 
ефективна и безпрепятствена обработка 
на пътници и товари в цялата 
транспортна система.

Or. en

Изменение 124
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 2 –
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буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) В железопътния и автомобилния 
транспорт оптимизирането на 
управлението на мрежата ще подобри 
ефективното използване на 
инфраструктурата и ще улесни 
трансграничните дейности. Ще бъдат 
разработени всеобщи съвместни 
информационни системи и системи за 
управление на пътното движение, 
основаващи се на комуникация между 
превозните средства, както и на 
комуникация на превозните средства с 
инфраструктурата.

в) в железопътния и автомобилния 
транспорт оптимизирането на 
управлението на мрежата ще подобри 
ефективното използване на 
инфраструктурата и ще улесни 
трансграничните дейности. Ще бъдат 
разработени всеобщи съвместни 
информационни системи и системи за 
управление на пътното движение, 
основаващи се на комуникация между 
превозните средства, както и на 
комуникация на превозните средства с 
инфраструктурата и на европейските 
системи за спътникова навигация.

Or. en

Изменение 125
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да разработи и 
оцени иновативни, икономически 
ефективни и устойчиви мерки за 
адаптация и облекчаване на 
последиците, насочени към парникови 
газове със и без съдържание на CO2, 
както и акцентиращи едновременно 
върху технологичните и 
нетехнологични екологосъобразни 
решения, чрез създаването на 
доказателства за информирани, 
навременни и ефективни действия, и 
привличането на необходимата 
компетентност.

Целта на тази дейност е да разработи и 
оцени иновативни, икономически 
ефективни и устойчиви мерки за 
адаптация и облекчаване на 
последиците, насочени към парникови 
газове със и без съдържание на CO2 и 
прахови частици, както и акцентиращи 
едновременно върху технологичните и 
нетехнологични екологосъобразни 
решения, чрез създаването на 
доказателства за информирани, 
навременни и ефективни действия, и 
привличането на необходимата 
компетентност.

Or. en
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Изменение 126
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.1 – подточка 5.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-доброто разбиране на причините и 
развитието на изменението на климата и 
по-точните прогнози за него са от 
решаващо значение, за да може 
обществото да защити живота на хората, 
стоките и инфраструктурата, и да 
гарантира ефективно вземане на 
решения. От съществено значение е да 
се усъвършенства базата от научни 
знания за климатичните фактори, 
процесите, механизмите и 
взаимодействията, свързани с 
функционирането на океаните, земните 
екосистеми и атмосферата. 
Усъвършенстваните климатични 
прогнози спрямо подходящите времеви 
и пространствени критерии ще се 
основават на разработването на по-
точни сценарии и модели, включително 
модели на планетата Земя, обвързани с 
производствените процеси.

По-доброто разбиране на причините и 
развитието на изменението на климата и 
по-точните прогнози за него са от 
решаващо значение, за да може 
обществото да защити живота на хората, 
икономическата дейност, стоките и 
инфраструктурата, и да гарантира 
ефективно вземане на решения. От 
съществено значение е да се 
усъвършенства базата от научни знания 
за климатичните фактори, процесите, 
механизмите и взаимодействията, 
свързани с функционирането на 
океаните, земните екосистеми и 
атмосферата, както и полярните 
региони. Усъвършенстваните 
климатични прогнози спрямо 
подходящите времеви и пространствени 
критерии ще се основават на 
разработването на по-точни сценарии и 
модели, включително модели на 
планетата Земя, обвързани с 
производствените процеси.

Or. en

Изменение 127
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.1 – подточка 5.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 

Способността на обществото и 
икономиката да се адаптират към 
изменението на климата не са напълно 
проучени. Ефективните, справедливи и 
социално приемливи мерки за постигане 
на устойчива околна среда и общество 
по отношение на климата изискват 
интегриран анализ на настоящите и 
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бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Ще бъде поставен 
акцент върху най-ценните естествени 
екосистеми и антропогенната среда, 
както и върху ключовите обществени, 
културни и икономически сектори в 
Европа. Ще бъдат организирани 
дейности за проучване на въздействията 
и нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително опазването и 
приспособяването на природните 
ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 
подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения. 
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 

бъдещите въздействия, слабостите, 
влиянието върху населението, 
рисковете, разходите и възможностите, 
свързани с изменението на климата и на 
разнообразието, като се вземат предвид 
извънредните явления и свързаните с 
тях климатични опасности, както и 
повторната им поява. Този анализ ще 
включва и неблагоприятните последици 
от изменението на климата върху 
биологичното многообразие, 
екосистемите и екосистемните услуги, 
инфраструктурата, икономическите и 
природните активи. Например в 
резултат на изменението на климата 
вероятно ще зачестят екстремни 
хидрологични феномени (наводнения и 
суши) с огромно въздействие върху 
водните ресурси, екосистемите и 
устойчивостта на икономическата
дейност, както се знае днес. 
Въздействието върху наличността на 
водни ресурси е особено важно. В 
много региони на Съюза недостигът 
ще се засили и ще се получи по-
неравно разпределение във времето и 
пространството, което ще изисква 
нови форми на управление. Ще бъде 
поставен акцент върху най-ценните 
естествени екосистеми и 
антропогенната среда, както и върху 
ключовите обществени, културни и 
икономически сектори в Европа. Ще 
бъдат организирани дейности за 
проучване на въздействията и 
нарастващите рискове за човешкото 
здраве, произтичащи от изменението на 
климата и увеличаването на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Чрез научните 
изследвания ще бъде оценена 
новаторската, равномерно разпределена 
и икономически ефективна адаптация 
към изменението на климата, 
включително особеностите на 
островите и най-отдалечените 
региони и опазването и 
приспособяването на природните 
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уязвимите групи. ресурси и на екосистемите, и свързаните 
с това последици, за да се предоставя по 
този начин информация и да се 
подпомага нейното развитие и 
реализация на всички нива. Това ще 
включва също и потенциалните 
въздействия, разходи и рискове, 
свързани с геоинженерните решения. 
Ще бъдат изследвани сложните 
взаимовръзки, конфликтите и полезното 
взаимодействие между решенията, 
свързани с адаптацията и политиката за 
превенция на риска, и останалите 
политики в областта на климата и други 
сектори, включително последиците за 
заетостта и жизнения стандарт на 
уязвимите групи.

Or. en

Изменение 128
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.1 – подточка 5.1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходът на Съюза към 
конкурентоспособна, основаваща се на 
по-ефективно използване на ресурсите и 
устойчива на изменението на климата 
икономика до 2050 г., изисква 
разработването на ефективни и 
дългосрочни стратегии за постигане на 
ниски емисии, както и значително 
повишаване на капацитета му за 
създаване на иновации. Чрез научни 
изследвания ще се извърши оценка на 
екологичните и социално-
икономическите рискове, 
възможностите и въздействията на 
вариантите за намаляване на 
отрицателните последици от 
изменението на климата. Научните 
изследвания ще подкрепят развитието и 
валидирането на нови модели за 
взаимодействие климат-енергетика-

Преходът на Съюза към 
конкурентоспособно, основаващо се на 
по-ефективно използване на ресурсите и 
устойчиво на изменението на климата 
общество до 2050 г., изисква 
разработването на ефективни и 
дългосрочни стратегии за постигане на 
ниски емисии, както и значително 
повишаване на капацитета му за 
създаване на иновации. Чрез научни 
изследвания ще се извърши оценка на 
екологичните и социално-
икономическите рискове, 
възможностите и въздействията на 
вариантите за намаляване на 
отрицателните последици от 
изменението на климата. Научните 
изследвания ще подкрепят развитието и 
валидирането на нови модели за 
взаимодействие климат-енергетика-
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икономика, като се вземат предвид 
икономическите инструменти и 
съответните външни разходи, с цел 
изпитване на политиките за намаляване 
на отрицателното въздействие от 
изменението на климата и 
технологичните методи за намаляване 
на въглеродните емисии на различни 
нива във връзка с ключовите сектори на 
икономиката и обществото на равнище 
ЕС, както и в световен мащаб. 
Предвидените действия ще улеснят 
технологичните, институционални и 
социално-икономически иновации чрез 
подобряване на връзките между 
научните изследвания и прилагането им, 
както и между предприемачите, 
крайните потребители, изследователите 
и институциите на знанието.

икономика, като се вземат предвид 
икономическите инструменти и 
съответните външни разходи, с цел 
изпитване на политиките за намаляване 
на отрицателното въздействие от 
изменението на климата и 
технологичните методи за намаляване 
на въглеродните емисии на различни 
нива във връзка с ключовите сектори на 
икономиката и обществото на равнище 
ЕС, както и в световен мащаб. 
Предвидените действия ще улеснят 
технологичните, институционални и 
социално-икономически иновации чрез 
подобряване на връзките между 
научните изследвания и прилагането им, 
както и между предприемачите, 
крайните потребители, изследователите 
и институциите на знанието.
Ефективното и ефикасно управление 
на водите задължително ще изиграе 
основна роля като компонент на 
политиките за смекчаване на 
последиците. Полупустинните зони и 
зоните с недостиг на вода на ЕС ще се 
разширяват и ще бъдат сериозно 
засегнати от изменението на
климата. Намаляването на 
наличните водни ресурси, 
повишаването на честотата и 
силата на екстремните събития и 
принципно по-неравното 
разпределение на наличните водни 
ресурси ще изискват много ефективни 
практики за управление на водите, по-
добро управление на търсенето и в 
някои случаи, увеличаване на 
капацитета за съхранение на вода за 
увеличаване на безопасния добив на 
вода. Необходими са изследвания как 
да се минимизира въздействието 
върху околната среда на такива мерки
за смекчаване на последиците.

Or. en
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Изменение 129
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2. Устойчиво управление на 
природните ресурси и екосистемите

5.2. Защита на околната среда, 
устойчиво управление на природните 
ресурси, водите, биологичното 
разнообразие и екосистемите

Or. en

Изменение 130
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществата са изправени пред голямото 
предизвикателство да се създаде 
устойчив баланс между потребностите 
на човека и околната среда. Ресурсите 
на околната среда, включително водите, 
въздухът, биомасата, плодородните 
почви, биологичното разнообразие, 
екосистемите и услугите, които те 
предоставят, са в основата на 
функционирането на европейската и 
световна икономика, и качеството на 
живота. Очаква се възможностите за 
бизнес в глобален мащаб, свързани с 
природните ресурси, да достигнат над 2 
трилиона EUR до 2050 г. Въпреки това, 
екосистемите както в Европа, така и в 
световен мащаб, се рушат отвъд 
възможностите на природата да ги 
регенерира, а екологичните ресурси са 
прекомерно експлоатирани. Например, в 
Съюза всяка година изчезват 1000 km² 
от някои от най-плодородните почви и 
ценни екосистеми, а също така се губи и 
една четвърт от прясната вода. Да се 
продължава с тези възприети модели е 
неприемливо. Научните изследвания 
трябва да допринасят за обръщането на 

Обществата са изправени пред голямото 
предизвикателство да се създаде 
устойчив баланс между потребностите 
на човека и околната среда. Ресурсите 
на околната среда, включително водите, 
въздухът, биомасата, плодородните 
почви, горите, биологичното 
разнообразие, екосистемите и услугите, 
които те предоставят, са в основата на 
функционирането на европейската и 
световна икономика, и качеството на 
живота. Очаква се възможностите за 
бизнес в глобален мащаб, свързани с 
природните ресурси, да достигнат над 2 
трилиона EUR до 2050 г. Въпреки това, 
екосистемите както в Европа, така и в 
световен мащаб, се рушат отвъд 
възможностите на природата да ги 
регенерира, а екологичните ресурси са 
прекомерно експлоатирани и дори 
унищожавани (напр. случаите на 
екстремни горски пожари). Например, 
в Съюза всяка година изчезват 1000 km² 
от някои от най-плодородните почви и 
ценни екосистеми, а също така се губи и 
една четвърт от прясната вода. Да се 
продължава с тези възприети модели е 
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тенденциите, които вредят на околната 
среда, и да гарантират, че екосистемите 
ще продължат да осигуряват средствата, 
стоките и услугите, които са от основно 
значение за благосъстоянието и 
икономическия просперитет.

неприемливо. Научните изследвания 
трябва да допринасят за обръщането на 
тенденциите, които вредят на околната 
среда, и да гарантират, че екосистемите 
ще продължат да осигуряват средствата, 
стоките и услугите, които са от основно 
значение за благосъстоянието и 
икономическия просперитет.

Or. en

Изменение 131
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението на 
природните ресурси, което води до 
устойчив баланс между ограничените 
ресурси и нуждите на обществото и 
икономиката.

Целта на тази дейност е да предостави 
сведения за управлението и 
съхранението на природните ресурси, 
което води до устойчив баланс между 
ограничените ресурси и нуждите на 
обществото и икономиката.

За да се постигне това, научните 
изследвания и иновациите ще се 
съсредоточат върху следното:

Or. en

Изменение 132
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 
въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 

Действията на обществото водят до 
риск от промени в околната среда, които 
са необратими и променят естеството на 
екосистемите. От съществено значение е 
да се предвидят тези рискове чрез 
оценка, наблюдение и прогнозиране на 
въздействието на човешките дейности 
върху околната среда, както и това на 
промените в околната среда върху 
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благосъстоянието на хората. Научните 
изследвания върху морските (от 
крайбрежните до дълбоководните зони), 
сладководните, сухоземните и градските 
екосистеми, включително екосистеми, 
зависими от подземните води, ще 
подобрят разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. Ще бъдат 
проучени функционирането на 
екосистемите и реагирането им на 
антропогенни въздействия, как те могат 
да бъдат възстановени, и как това ще се 
отрази върху икономиките и 
благосъстоянието на хората. 
Изследванията също така ще търсят 
решения за справяне с 
предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Те ще 
допринесат за създаването на политики 
и практики, които гарантират, че 
социалните и икономическите дейности 
се извършват в границите на 
устойчивостта и приспособимостта на 
екосистемите и биологичното 
разнообразие.

благосъстоянието на хората.
Необходимо е по-добро разбиране за 
определящите здравето и 
благосъстоянието екологични 
фактори и опосредстващите 
механизми, за да се предостави 
доказателство за ефективни 
стратегии за защита на здравето и 
да се осигурява информация за
програмите и политиките на Съюза.

Усъвършенстването на знанията е 
основна грижа, когато социалните и
икономическите аспекти и 
аспектите в областта на околната 
среда допринасят за обща промяна, 
както феноменът с горските пожари. 
От първостепенна необходимост е да 
се разберат по-добре физическите и 
социалните феномени, които водят 
до горски пожари. Симулацията, 
събирането на данни и анализът са
изключително важни за основаните
на изследванията системи за 
осигуряване на подкрепа при 
вземането на решения, като основно 
средство за предотвратяване на 
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горските пожари и повишаване на 
ефективността на потушаването им
и намаляване на щетите, които те 
нанасят на човешките, социалните и 
икономическите ресурси и ресурсите 
на околната среда.
Научните изследвания върху морските 
(от крайбрежните до дълбоководните 
зони), полярните, сладководните, 
сухоземните и градските екосистеми и 
тяхното биологично разнообразие, 
включително екосистеми, зависими от 
подземните води, ще подобрят 
разбирането ни на сложните 
взаимодействия между природните 
ресурси и социалните, икономическите 
и екологичните системи, включително 
на естествените повратни точки, и 
устойчивостта към изменението на 
климата, или уязвимостта, на човешките 
и биологичните системи. По 
отношение на водите се предвиждат 
стратегии за управление, включващи 
естествени басейни и алтернативни 
източници (напр. третирани 
отпадъчни води) за често 
конфликтни употреби (селско 
стопанство, поддръжка на 
ландшафт, 
възстановяване/подобряване на 
околната среда, потушаване на горски 
пожари, развлекателни дейности и 
публично снабдяване). Ще се обърне 
внимание на количеството и 
качеството на водата в 
естествените басейни, по-специално 
в използваните за водочерпене на 
питейна вода. Ще бъдат проучени 
функционирането на екосистемите и 
реагирането им на антропогенни 
въздействия, как тези въздействия
могат да бъдат минимизирани, как 
екосистемите могат да бъдат 
възстановени, и как това ще се отрази 
върху икономиките и благосъстоянието 
на хората. Изследванията също така ще 
търсят решения за справяне с 
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предизвикателството, свързано с 
недостига на ресурсите. Те ще 
допринесат за създаването на политики 
и практики, които гарантират, че 
социалните и икономическите дейности 
се извършват в границите на 
устойчивостта и приспособимостта на 
екосистемите и биологичното 
разнообразие.

Or. en

Изменение 133
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда, както и 
насърчаване на институционални, 
икономически, поведенчески и 
технологични промени, които да
гарантират устойчивостта. Акцентът ще 
бъде поставен върху свързани с 
политиките ключови екосистеми и 
екосистемни услуги, като например 
сладководните басейни, моретата и 
океаните, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването и почвите. 
Устойчивостта на обществата и 
екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, ще бъде подпомогната чрез 
подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 

Социалните, икономическите и 
управленските системи трябва да се 
занимаят както с изчерпването на 
ресурсите, така и с вредата върху 
екосистемите. Научните изследвания и 
иновациите ще са в основата на 
политиките, необходими за управление 
на природните ресурси и екосистемите, 
с цел предотвратяване на или адаптация 
към разрушителните изменения в 
климата и околната среда и тяхното 
въздействие, както и насърчаване на 
институционални, икономически, 
поведенчески и технологични промени, 
които да гарантират устойчивостта. 
Акцентът ще бъде поставен върху 
свързани с политиките ключови 
екосистеми и екосистемни услуги, като 
например сладководните басейни, 
моретата и океаните, полярните 
региони, качеството на въздуха, 
биологичното разнообразие, 
земеползването, горските пожари и 
почвите. Устойчивостта на обществата 
и екосистемите на катастрофални 
събития, включително природни 
бедствия, включително горски 
пожари, ще бъде подпомогната чрез 
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оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на 
интереси, и да се повишат
обществената осведоменост относно 
резултатите от научните изследвания и
участието на гражданите в процеса на 
вземане на решения.

подобряване на капацитета за 
прогнозиране, ранно предупреждение и 
оценка на уязвимостта и въздействието, 
включително на съществуващия 
многостранен риск. Научните 
изследвания и иновациите ще 
предоставят подкрепа за политиките в 
областта на екологичната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите, 
както и варианти за ефективно и 
основано на доказателства управление в 
допустими граници. Ще бъдат 
разработени новаторски методи така, че 
да се повиши съгласуваността на 
политиката, да се намерят компромиси и 
да се преодолеят конфликтите на
интереси. Специално внимание ще 
бъде обърнато и на повишаването на 
обществената осведоменост относно 
резултатите от научните изследвания, 
участието на гражданите в процеса на 
вземане на решения и публичното 
приемане на иновациите и 
иновативните технологии.

Or. en

Изменение 134
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2.2 a. Устойчива експлоатация на 
крайбрежната и морската среда
Изменението на климата и 
експлоатацията на ресурсите са 
основната заплаха за екосистемите. 
От първостепенна важност са 
защитата и устойчивото управление 
на природните ресурси и оценката на 
биологичното разнообразие и 
съхранението на крайбрежните и 
морските (включително 
дълбоководните) екосистеми чрез 
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иновативни инструменти за 
наблюдение и контрол. Знанието 
следва да се съсредоточи върху 
разработването на нови концепции и 
инструменти за устойчивост на 
екосистемите на природни опасности 
и върху въздействието на 
изменението на климата и социо-
икономическите дейности, които 
налагат допълнителен натиск върху 
екосистемите. Това следва да бъде 
постигнато чрез основано на науката 
управление с участието на 
обществото, насърчаване на 
разработването на устойчиви и 
ефективни за морските ресурси 
услуги, включително услуги, които не 
са свързани с експлоатация, и 
привличане на надеждни знания за 
областта на морските екосистеми. 
Този подход трябва да вземе предвид 
структурата, действието и услугите 
на морските екосистеми. Освен това 
трябва да се гарантира намаляване на 
заплахите за крайбрежното и 
морското биологично разнообразие 
(включително смяна и разпокъсване
на местообитанията, инвазивни 
видове, свръхексплоатация и 
замърсяване). Насърчаване и 
подобряване на инструментите за 
планиране на морското
пространство, включително защита 
на бреговите ивици и морските 
защитени зони.

Or. en

Изменение 135
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.3 – подточка 5.3.2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.3.2. Насърчаване на устойчивото 
снабдяване и използване на суровините, 

5.3.2. Насърчаване на устойчивото 
снабдяване и използване на суровините, 
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което включва проучването, добива, 
преработката, рециклирането и 
оползотворяването им

включително полезни изкопаеми от 
сушата и морето, което включва 
проучването, добива, преработката,
рециклирането и оползотворяването им

Or. en

Изменение 136
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.3 – подточка 5.3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически 
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане и преработка на 
суровините ще стимулира ефикасното 
използване на ресурсите. Така ще се 
използва и потенциалът на градските 
мини. Новите и икономически 
жизнеспособни технологии за 
рециклиране и оползотворяване на 
материали, бизнес моделите и 
процесите ще допринесат за намаляване 
на зависимостта на Съюза от 
снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и 
необходимостта да се намали драстично 
загубата на ресурс при обработката. Ще 
се възприеме подход за преминаване 
през пълен жизнен цикъл, от доставката 
на наличните суровини до края на 
цикъла, с минимални изисквания по 
отношение на енергията и ресурсите.

Научните изследвания и иновациите са 
необходими през целия жизнен цикъл 
на материалите с цел осигуряването на 
достъпни, надеждни и устойчиви 
доставки и управление на суровините от 
основно значение за европейската 
промишленост. Разработването и 
внедряването на икономически 
жизнеспособни, социално приемливи и 
екологосъобразни технологии за 
проучване, извличане и преработка на 
суровините ще стимулира ефикасното 
използване на ресурсите. Така ще се 
използва и потенциалът на градските 
мини. Новите и икономически 
жизнеспособни технологии за 
рециклиране и оползотворяване на 
материали, бизнес моделите и 
процесите ще допринесат за намаляване 
на зависимостта на Съюза от 
снабдяването с първични суровини. 
Това ще включва необходимостта от по-
дълга употреба, висококачествено 
рециклиране и оползотворяване, както и 
необходимостта да се намали драстично 
нормалната консумация, както и 
загубата на тези ресурси при 
обработката. Ще се възприеме подход за 
преминаване през пълен жизнен цикъл, 
от доставката на наличните суровини до 
края на цикъла, с минимални 
изисквания по отношение на енергията 
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и ресурсите.

Or. en

Изменение 137
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.3 – подточка 5.3.4 – параграф 1а 
(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретен пример е увеличаващата 
се зависимост на европейската 
химическа промишленост от външни 
източници на петрол и природен газ 
като химически суровини. Затова през
последните години европейската 
химическа промишленост се 
интересува все повече от 
използването на местни въглища 
като алтернативна химическа 
изходна суровина. Използването на 
местни въглища извън енергетиката 
може да предложи дългосрочни 
перспективи за развитието на много 
европейски химически обекти предвид
изчерпването на световните запаси 
на петрол и политическата 
нестабилност в държавите 
производителки. В бъдеще следва да се 
разработят технологиите за 
преработка и заводите, което прави 
алтернативните източници на 
въглеводород, като ресурсите на
местни въглища, полезни за 
европейската химическа 
промишленост.

Or. en

Изменение 138
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.4 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5.4. Създаване на условия за прехода 
към екологична икономика чрез 
съответни иновации

5.4. Създаване на условия за прехода 
към устойчиво общество и икономика 
чрез съответни иновации

Or. en

Изменение 139
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на тази дейност е да насърчи 
всички форми на екоиновациите, които 
правят прехода към „ зелена “
икономика възможен.

Целта на тази дейност е да насърчи 
всички форми на екоиновациите, които 
правят прехода към устойчиво
общество и икономика възможен.

Or. en

Изменение 140
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.4 – подточка 5.4.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.4.1. Укрепване на екологично 
иновативните технологии, процеси, 
услуги и продукти, както и 
стимулиране на тяхното навлизане 
на пазара.

5.4.1. Укрепване на екологично 
иновативните технологии, процеси, 
услуги и продукти

Or. en

Изменение 141
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.4 – подточка 5.4.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат подкрепени всички форми на 
иновации, поетапни и радикални, които 
обединяват технологични, 
организационни, социални, 
поведенчески, политически и бизнес 
иновации, както и засилването на 
участието на гражданското общество. 
Това ще е в основата на една кръгова 
икономика, като същевременно ще се 
намалят въздействията върху околната 
среда и ще се вземат предвид 
вторичните ефекти върху нея. Това ще 
включва бизнес модели, промишлена 
симбиоза, системи за продуктови 
услуги, дизайн на продукта и подходи, 
свързани с пълния жизнен цикъл („от 
люлка до люлка”). Целта е да се 
подобри ефективното използване на 
ресурсите чрез намаляване, в абсолютно 
изражение, на вложените материали, 
отпадъците и изпускането на вредни 
вещества по цялата верига за създаване 
на добавена стойност, както и да се 
насърчи повторната употреба, 
рециклирането и заместването на 
ресурсите. Ще бъде акцентирано върху 
улесняването на прехода от научни 
изследвания към пазарна реализация, с 
участието на промишления сектор и 
най-вече на МСП, от разработването на 
прототипи до въвеждането и 
налагането им на пазара. Създаването 
на партньорства сред новаторите в 
областта на екологията също така има за 
цел да подобри разпространението на 
знания и да установи по-тясна връзка 
между предлагането и търсенето.

Ще бъдат подкрепени всички форми на 
иновации, поетапни и радикални, които 
обединяват технологични, 
организационни, социални, 
поведенчески, политически и бизнес 
иновации, както и засилването на 
участието на гражданското общество. 
Това ще е в основата на една кръгова 
икономика, като същевременно ще се 
намалят въздействията върху околната 
среда и ще се вземат предвид 
вторичните ефекти върху нея. Това ще 
включва бизнес модели, промишлена 
симбиоза, системи за продуктови 
услуги, дизайн на продукта и подходи, 
свързани с пълния жизнен цикъл („от 
люлка до люлка”). Целта е да се 
подобри ефективното използване на 
ресурсите чрез намаляване, в абсолютно 
изражение, на вложените материали, 
отпадъците и изпускането на вредни 
вещества по цялата верига за създаване 
на добавена стойност, както и да се 
насърчи повторната употреба, 
рециклирането и заместването на 
ресурсите. В текущия икономически 
контекст трябва да се даде 
приоритет на подкрепата за частни 
предприятия с особено внимание към
МСП при въвеждането на пазара на 
иновативни идеи в областта на 
околната среда, както успешно стана 
при предишното въвеждане на пазара
на еко-иновации. Ще бъде акцентирано 
върху улесняването на прехода от 
научни изследвания към пазарна 
реализация, с участието на 
промишления сектор и най-вече на 
МСП, от разработването на прототипи 
до предпродажбената демонстрация.
Създаването на партньорства сред 
новаторите в областта на екологията 
също така има за цел да подобри 
разпространението на знания и да
установи по-тясна връзка между 
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предлагането и търсенето.

Or. en

Изменение 142
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.4 – подточка 5.4.1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на първото приложение 
и въвеждането на пазара на почти 
готови за разпространение еко-
иновативни решения.
Не е необичайно многообещаващи и 
технически напреднали еко-
иновативни технологии, процеси, 
услуги и продукти да не достигнат до 
пазара поради предпродажбени 
предизвикателства и остатъчен риск, 
свързан с разширяването на мащаба 
на дейността. Еко-иновативните
решения, които са били технически 
демонстрирани, не реализират 
пълния си екологичен и икономически 
потенциал, тъй като въвеждането 
им на пазара се възприема като 
твърде рисковано от частните 
инвеститори. Това важи с особена 
сила за решения, предложени от 
новосъздадени и иновативни МСП. 
Целта ще бъде да се подкрепят 
проекти, насочени към
първоначалното предлагане и 
въвеждането на пазара на еко-
иновативни техники, продукти, 
услуги или практики, които са от 
значение за Съюза и вече са били 
технически демонстрирани, но 
поради остатъчен риск още не са 
навлезли на пазара. Действията 
следва да допринасят за премахване 
на пречките за разработване и 
широко приложение на еко-иновации, 
да създават или разширяват пазарите
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за съответните решения и да 
повишават конкурентоспособността 
на предприятията от Съюза, особено 
МСП, на световните пазари.

Or. en

Обосновка

Като се основава на опита на изключително успешната програма за въвеждане на 
еко-иновации на пазара (CIP), водена от Изпълнителната агенция за 
конкурентоспособност и иновации, „Хоризонт 2020“ следва да предвиди подкрепа за 
налагане на пазара като отделна нова точка. Разграничаването на еко-иновативните
научноизследователски и развойни дейности и налагането на еко-иновации на пазара 
допринася за подчертаване на различното естество на двата проекта, което 
гарантира продължаването на програмата за еко-иновации, която до момента е най-
популярната програма на ЕС за предприемачески еко-иноватори.

Изменение 143
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.4 – подточка 5.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъде възможен преходът към 
„зелена“ икономика, са необходими 
структурни и институционални 
промени. Целта на научните 
изследвания и иновациите е да бъдат 
преодолени основните пречки пред 
обществена и пазарна промяна и да 
бъдат дадени повече права на 
потребителите, бизнес лидерите и 
създателите на политики да възприемат 
иновативни и устойчиви модели на 
поведение. Ще бъдат разработени 
солидни и прозрачни инструменти, 
методи и модели за оценка и 
осъществяване на основните 
икономически, обществени и 
институционални промени, необходими 
за постигане на прехода към модела на 
„зелената“ икономика. Изследванията 
ще проучат начините за насърчаване на 
моделите на устойчиво потребление, 
включвайки социално-икономическите 

За да бъде възможен преходът към 
устойчиво общество и икономика, са 
необходими структурни и 
институционални промени. Целта на 
научните изследвания и иновациите е да 
бъдат преодолени основните пречки 
пред обществена и пазарна промяна и да 
бъдат дадени повече права на 
потребителите, бизнес лидерите и 
създателите на политики да възприемат 
иновативни и устойчиви модели на 
поведение. Ще бъдат разработени 
солидни и прозрачни инструменти, 
методи и модели за оценка и 
осъществяване на основните 
икономически, обществени и 
институционални промени, необходими 
за постигане на прехода към модела на 
„зелената“ икономика. Изследванията 
ще проучат начините за насърчаване на 
моделите на устойчиво потребление, 
включвайки социално-икономическите 
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изследвания, поведенческите науки, 
участието на потребителите и 
приемането на иновациите от 
обществото, както и дейности за 
подобряване на комуникацията и 
обществената осведоменост. 
Максимално ще бъдат използвани 
възможностите на демонстрационните 
дейности.

изследвания, поведенческите науки, 
участието на потребителите и 
приемането на иновациите от 
обществото, както и дейности за 
подобряване на комуникацията и 
обществената осведоменост. 
Максимално ще бъдат използвани 
възможностите на демонстрационните 
дейности.

Or. en

Изменение 144
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 5 – подточка 5.5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.5а Културно наследство
Изследователски стратегии, 
методологии и инструменти, 
необходими за създаването на 
динамично и устойчиво културно 
наследство в Европа в отговор на 
изменението на климата. 
Културното наследство в различните 
му физически форми предоставя 
действителния контекст за 
устойчивите общности, реагиращи 
на много многопараметрови промени. 
Научните изследвания в областта на
културното наследство изискват 
мултидисциплинарен подход, за да се
подобри разбирането за историческия 
материал. Дейностите са насочени 
към определяне на нива на 
устойчивост чрез наблюдения, 
мониторинг и моделиране, както и 
към осигуряване на по-добро разбиране 
относно начина, по който
общностите възприемат и реагират 
на изменението на климата и на 
сеизмичните и вулканичните
бедствия.
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Изменение 145
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Приобщаващи, иновативни и сигурни
общества

6. Европа в един променящ се свят –
приобщаващи, иновативни и мислещи 
общества

Or. en

Изменение 146
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
хуманитарните науки биха могли да 
играят важна роля в този контекст. 
Конкретизирането, наблюдението и 
оценката на целите на европейските 
стратегии и политики ще изисква 

В този контекст целта е да се подобри 
социалното, икономическо и 
политическо приобщаване, да се вземат 
мерки за борба с бедността, както и да 
се насърчат правата на човека, всеобщия 
достъп до цифрови технологии, 
равенството, солидарността и 
междукултурната динамика чрез 
подпомагане на интердисциплинарните 
изследвания, показателите, 
технологичния напредък, 
организационните решения и нови 
форми на сътрудничество и създаването 
на съвместен продукт. Научните 
изследвания и другите дейности следва 
да подкрепят прилагането на 
стратегията „Европа 2020“, както и 
други свързани с нея външни политики 
на Съюза. Изследванията в областта на 
социалните и хуманитарните науки 
биха могли да играят важна роля в този 
контекст. Конкретизирането, 
наблюдението и оценката на целите на 
европейските стратегии и политики ще 
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целенасочени изследвания върху 
висококачествените статистически 
информационни системи, както и 
разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.

изисква целенасочени изследвания 
върху висококачествените 
статистически информационни системи, 
както и разработването на адаптирани 
инструменти, които да позволяват на 
създателите на политиките да оценяват 
въздействието и ефективността на 
предвидените мерки, по-специално в 
полза на социалното приобщаване.
Научната програма трябва да може 
да анализира в дълбочина социалното 
пространство в европейските градове 
от гледна точка на собствената си 
динамика на местно, регионално и 
глобално участие, като оценява 
въздействието на знанията, 
участието на гражданите и 
социалното неравенство върху 
благосъстоянието на обществата.

Or. en

Изменение 147
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – подточка 6.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянният стремеж към 
икономически растеж е свързан с 
редица важни разходи — социални, 
екологични, икономически и свързани с 
човешкия ресурс. Интелигентният, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
Европа предполага съществени промени 
в това как растежът и благополучието се 
определят, измерват (включително чрез 
измерването на напредъка извън 
рамките на традиционно използвания 
като показател БВП), генерират и 
поддържат устойчиви във времето. 
Изследванията ще анализират 
развитието на устойчив начин на живот, 
социално-икономически ценности и 
модели на поведение, както и начините, 
по които те са свързани с обществените 

Постоянният стремеж към 
икономически растеж е свързан с 
редица важни разходи — социални, 
екологични, икономически и свързани с 
човешкия ресурс. Интелигентният, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
Европа предполага съществени промени 
в това как растежът и благополучието се 
определят, измерват (включително чрез 
измерването на напредъка извън 
рамките на традиционно използвания 
като показател БВП), генерират и 
поддържат устойчиви във времето. 
Изследванията ще анализират 
развитието на устойчив начин на живот, 
социално-икономически ценности и 
модели на поведение, както и начините, 
по които те са свързани с обществените 
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парадигми, политиките и 
функционирането на институциите, 
пазарите, компаниите, управленските 
институции и ценностните системи в 
Европа. Ще бъдат разработени средства 
за по-добро оценяване на поставеното в 
конкретен контекст взаимно 
въздействие на тези еволюционни 
процеси и политиките в области като 
трудова заетост, данъчно облагане, 
неравенство, бедност, социалното 
приобщаване, образование и 
придобиване на умения, развитие на 
общностите, конкурентоспособност и 
вътрешен пазар. Освен това 
изследванията ще анализират начина, по 
който националните икономики се 
променят, и формите на управление на 
европейско и международно ниво, които 
биха могли да спомогнат за 
предотвратяването на 
макроикономическите дисбаланси, 
паричните затруднения, данъчната 
конкуренция, безработицата и заетостта, 
и другите форми на икономически и 
финансови проблеми. Те ще вземат 
предвид нарастващата 
взаимозависимост между Съюза и 
световните икономики, пазари и 
финансови системи.

парадигми, политиките и 
функционирането на институциите, 
пазарите, компаниите, управленските 
институции и ценностните системи в 
Европа. Ще бъдат разработени средства 
за по-добро оценяване на поставеното в 
конкретен контекст взаимно 
въздействие на тези еволюционни 
процеси и политиките в области като 
трудова заетост, данъчно облагане, 
неравенство, бедност, социалното 
приобщаване, образование и 
придобиване на умения, развитие на 
общностите, конкурентоспособност и 
вътрешен пазар. Освен това 
изследванията ще анализират начина, по 
който националните икономики се 
променят, и формите на управление на 
европейско и международно ниво, които 
биха могли да спомогнат за 
предотвратяването на 
макроикономическите дисбаланси, 
паричните затруднения, данъчната 
конкуренция, безработицата и заетостта, 
и другите форми на икономически и 
финансови проблеми. Те ще вземат 
предвид нарастващата 
взаимозависимост между Съюза и 
световните икономики, пазари и 
финансови системи. Европейските 
градове трябва да са в основата на 
политиките, насочени към
пораждането на растеж, заетост и 
устойчиво бъдеще. Следователно 
анализът на тяхната 
производителност – колко добре 
функционират, условията на живот в 
тях, доколко привличат инвестиции 
и умения – е жизненоважен за успеха 
на Европа. Една европейска
изследователска програма, в която се 
отчита приобщаващото градско 
развитие, е по-способна да облекчи 
социалната и икономическата цена
на вътрешнорегионалните
контрасти.

Or. en
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Изменение 148
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – подточка 6.1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвид засилващото се социално-
икономическо значение на 
приобщаването към цифровите 
технологии, научните изследвания и 
мащабните иновации ще насърчават 
ИКТ решенията, подпомагащи 
интеграцията, както и ефективното 
придобиване на умения за боравене с 
цифрови технологии, водещи до 
овластяване на гражданите и 
създаването на конкурентоспособна 
работна сила. Ще се наблегне на 
прилагането на нови технологии, които 
ще позволят радикално подобряване на 
достъпността, удобството за ползване и 
персонализирането, чрез по-добро 
разбиране на поведението на 
гражданите, потребителите и 
потребителските модели на поведение, 
както и на ценностите, включително и 
тези на хората с увреждания. Това 
изисква подход към научните 
изследвания и иновациите от типа 
„включване на етап проектиране“.

Предвид засилващото се социално-
икономическо значение на 
приобщаването към цифровите 
технологии, научните изследвания и 
мащабните иновации ще насърчават 
ИКТ решенията, подпомагащи 
интеграцията, както и ефективното 
придобиване на умения за боравене с 
цифрови технологии, водещи до 
овластяване на гражданите и 
създаването на конкурентоспособна 
работна сила. Ще се наблегне на 
прилагането на нови технологии, които 
ще позволят радикално подобряване на 
достъпността, удобството за ползване и 
персонализирането, чрез по-добро 
разбиране на поведението на 
гражданите, потребителите и 
потребителските модели на поведение, 
както и на ценностите, включително и 
тези на хората с увреждания. Това 
изисква подход към научните 
изследвания и иновациите от типа 
„включване на етап проектиране“.
Няколко ключови теми са съществени 
за изграждане на приобщаващо
общество: напр. познаването на 
променящите се пазари на труда и 
трудовата мобилност и как 
въздействат те на социалното 
приобщаване; изграждането на 
устойчиви и приобщаващи 
територии в Европа; насърчаването
на модели за сътрудничество в 
областта на управлението на 
разнообразието и сближаването; 
социални и културни неравенства и
неравенства между половете и 
връзката им със социалното 
сближаване; въздействието на 
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икономическата криза върху 
социалната държава; групите
имигранти, дискриминирани и 
малцинствата и действащи
политики за намаляване на 
дискриминацията и изолацията; 
борба с бедността и социалната 
изолация в зони и региони в 
неравностойно положение; 
образователни системи и реформи и 
техния капацитет да насърчават 
приобщаването на младите хора към 
училището и обществото; 
последователни преходи в хода на 
живота и предизвикателството, 
което представляват те за 
публичните политики и обществата; 
съчетаването на работата и личния 
живот в хода на живота; 
приобщаването на граждани с 
увреждания.

Or. en

Изменение 149
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.1 – подточка 6.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.4. [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Текстът е преместен в раздел 4а в стълб „Отлични постижения в науката”

Изменение 150
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се оценят инвестициите и да се За да се оценят инвестициите и да се 
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определят приоритетите, както и да се 
укрепят инициативата „Съюз за 
иновации“ и Европейското 
научноизследователско пространство, 
ще бъде оказана подкрепа на анализа на 
политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите, системите и 
действащите лица в Европа и трети 
държави, както и разработването на 
показатели, данни и информационни 
инфраструктури. Необходими са също 
така дейности с перспективна 
насоченост и пилотни инициативи, 
икономически анализи, наблюдение на 
изпълнението на политиките, взаимно 
обучение, инструменти и дейности за 
координация, както и разработване на 
методики за оценка на въздействието, 
като при това се събират преки отзиви и 
коментари от заинтересованите страни в 
сферата на научноизследователската 
дейност, предприятията, публичните 
власти и гражданите.

определят приоритетите, както и да се 
укрепят инициативата „Съюз за 
иновации“ и Европейското 
научноизследователско пространство, 
ще бъде оказана подкрепа на анализа на 
политиките в областта на научните 
изследвания и иновациите, системите и 
действащите лица в Европа и трети 
държави, както и разработването на 
показатели, данни и информационни 
инфраструктури. Предвижда се също
координиране с други европейски 
политики, като политиката за 
образование, иновации и сближаване, 
в съответствие с Процеса от 
Любляна. Необходими са също така 
дейности с перспективна насоченост и 
пилотни инициативи, икономически 
анализи, наблюдение на изпълнението 
на политиките, взаимно обучение, 
инструменти и дейности за 
координация, както и разработване на 
методики за оценка на въздействието, 
като при това се събират преки отзиви и
коментари от заинтересованите страни в 
сферата на научноизследователската 
дейност, предприятията, публичните 
власти и гражданите.

Or. en

Изменение 151
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От съществено значение е да се 
насърчават иновациите, за да се 
стимулират ефективните, открити и 
ориентирани към гражданите 
обществени услуги (електронно 
правителство). Това ще изисква 
мултидисциплинарни изследвания 
върху новите технологии и 
широкомащабни иновации, свързани по-

От съществено значение е да се 
насърчават иновациите, за да се 
стимулират ефективните, открити и 
ориентирани към гражданите 
обществени услуги (електронно 
правителство). Това ще изисква 
мултидисциплинарни изследвания 
върху новите технологии и 
широкомащабни иновации, свързани по-
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специално с неприкосновеността на 
личния живот в електронната среда, 
оперативната съвместимост,
персонализираната електронна 
идентификация, данните с отворен 
достъп, динамичните потребителски 
интерфейси, обществената услуга, 
ориентирана към гражданите, както и 
интеграция и иновации, чийто движещ 
фактор са потребителите, включително 
в областта на обществените и 
хуманитарните науки. Подобни 
действия също така ще вземат предвид 
динамиката на социалната мрежа, 
използването на приноса на доброволни 
начала в интернет (crowd-sourcing), 
както и интелигентното възлагане на 
дейности (smart-sourcing) за 
съвместното намиране на решения на 
социални проблеми, на базата на данни 
със свободен достъп. Тези действия ще 
помогнат за управлението на сложния 
процес на вземане на решения, по-
специално обработката и анализа на 
огромно количество данни за съвместно 
създаване на политики, симулацията на 
вземане на решения, техниките за 
визуализация, моделирането на 
процесите и на системите за участие, 
както и за анализа на промяната в 
отношенията между гражданите и 
публичния сектор.

специално с неприкосновеността на 
личния живот в електронната среда, 
оперативната съвместимост, 
персонализираната електронна 
идентификация, данните с отворен 
достъп, динамичните потребителски 
интерфейси, обществената услуга, 
ориентирана към гражданите, както и 
интеграция и иновации, чийто движещ 
фактор са потребителите, включително 
в областта на обществените и 
хуманитарните науки. Подобни 
действия също така ще вземат предвид 
динамиката на социалната мрежа, 
използването на приноса на доброволни 
начала в интернет (crowd-sourcing), 
както и интелигентното възлагане на 
дейности (smart-sourcing) за 
съвместното намиране на решения на 
социални проблеми, на базата на данни 
със свободен достъп. Тези действия ще 
помогнат за управлението на сложния 
процес на вземане на решения, по-
специално обработката и анализа на 
огромно количество данни за съвместно 
създаване на политики, симулацията на 
вземане на решения, техниките за 
визуализация, моделирането на 
процесите и на системите за участие, 
както и за анализа на промяната в 
отношенията между гражданите и 
публичния сектор. Повишените нива 
на сложност, намесването на 
въпроси, пораждани от
технологиите, напредналата 
изчислителна техника, естествените 
науки и биоинженерството навлизат 
в области на знанието, които 
традиционно са свързвани с 
изследванията на човека, като 
философията, теологията и
правната, политическата и 
икономическата мисъл, и които също 
следва да бъдат разгледани. Важно е 
да се съчетаят изкуство, наука и 
предприемачество; нови форми на 
градско изразяване; знания, изкуство и 
предприемачество, свързани с 
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интегрирането на културното 
многообразие и на миграционните
потоци; многоезичието.

Or. en

Изменение 152
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.3. Гарантиране на обществената 
ангажираност в областта на 
научните изследвания и иновациите.

6.2.3. Подобрен диалог между науката 
и обществото

Or. en

Изменение 153
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаването на възможност всички 
социални участници да взаимодействат 
по време на даден иновационен цикъл
увеличава качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и ценностите 
на обществото. Това изисква развиване 
на специфични умения, знания и 
капацитет на индивидуално и на 
организационно, както и на национално 
и транснационално равнище. Чрез 
насърчаване и проучване на 
подходящите модели в научното 
образование ще бъде създадено едно 
научно грамотно, отговорно и творчески 
ориентирано общество. Равенството 
между мъжете и жените ще бъде
насърчавано в частност чрез подкрепа 
на промени в организацията на 

За да се изгради ефективен диалог 
между науката и обществото, да се 
привлекат нови таланти за науката 
и да се срещнат високите научни 
постижения със социалната 
осведоменост и отговорност, ще се 
окаже подкрепа на следните 
дейности:
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научноизследователските 
институции, както и в съдържанието 
и проектирането на 
научноизследователската дейност. 
Достъпността и използването на 
резултатите от публично финансираните 
научни изследвания ще бъдат 
доразвити, за да се подобри движението 
на знанията в рамките на научната 
общност и широката общественост. В
координация със съответните 
международни организации ще бъде 
насърчавана Етична рамка в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, базирана на основните 
етични принципи, включително тези, 
отразени в Хартата на основните 
права, както и всички съответни 
законодателни актове и конвенции на 
Съюза.

- атрактивни научни и технологични 
кариери за млади студенти: 
насърчаване в училищата на научни 
кариери в областта на науката, 
технологията и инженерството; 
откриване на университети за млади 
студенти и насърчаване от страна на 
националните и регионалните органи 
на интерактивни и атрактивни 
научни музеи; насърчаване на 
устойчиво взаимодействие между 
училища и изследователски 
институции и между студенти и 
техните семейства, учители по науки 
и изследователи;
- две измерения на равенство между 
половете: осигуряване на 
равнопоставеност в 
изследователските кариери и 
включване на равенството между 
половете в развитието на развойната 
дейност: насърчаване на равенството 
между мъжете и жените в частност 
чрез подкрепа на промени в 
организацията на 
научноизследователските 
институции, както и в 
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съдържанието и проектирането на 
научноизследователската дейност.
- интегриране на обществото в 
научните и иновативни въпроси:
създаването на възможност всички 
социални участници да взаимодействат 
по време на даден иновационен цикъл, 
за да се увеличи качеството, значението, 
приемливостта и устойчивостта на 
иновационните резултати чрез 
интегриране на интересите и ценностите 
на обществото; насърчаване на 
интереса на обществото към
научните и иновативните въпроси; 
наблюдение на начина, по който
гражданите възприемат науката, и 
подкрепа на участието им във 
въпроси, свързани с развитието на 
науката и технологиите. Това изисква 
развиване на специфични умения, 
знания и капацитет на индивидуално и 
на организационно, както и на 
национално и транснационално равнище 
наравно с наблюдение на начина, по 
който гражданите възприемат
науката, и подкрепа на участието им 
в политиките за наука и технологии.

- научно грамотни граждани чрез 
научно образование: чрез насърчаване и 
проучване на подходящите модели в 
научното образование ще бъде 
създадено едно научно грамотно, 
отговорно и творчески ориентирано 
общество, което да допринесе за по-
добро формално и неформално научно 
и технологично образование, за 
основани на проекти научни дейности 
и изграждането на мрежи от учени и 
неучени на национално, европейско и 
международно равнище. Това включва 
насърчаване и възпитаване на научно 
грамотни граждани чрез ефективно 
формално и неформално научно 
образование и разпространение на 
основани на науката дейности, по-
специално в научни центрове и други 
подходящи среди;
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- открит достъп до научни 
резултати и данни, за да се увеличат 
научните върхови постижения и 
икономическата 
конкурентоспособност: насърчаване 
на единна база данни с всички 
финансирани от Европа 
изследователски проекти и научни 
резултати. Националните и 
регионалните финансиращи органи 
ще бъдат насърчени да споделят 
същата информация за 
националните/регионалните проекти. 
Ще се насърчава включването на 
научните резултати в тази база 
данни.
- управление за разработването на
отговорни изследвания и иновации: 
оформяне на управление за 
разработка на отговорни изследвания 
и иновации чрез ангажиране на всички 
заинтересовани страни 
(изследователи, публични органи, 
промишленост), насърчаване на 
ролята на научния опит в процеса на
взимане на решения, по-специално 
участието на учени и независими 
изследователски организации в 
обществените дискусии и проблеми с 
управлението на риска. В координация 
със съответните международни 
организации ще бъде насърчавана 
Етична рамка в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
базирана на основните етични 
принципи, включително тези, 
отразени в Хартата на основните 
права, както и всички съответни 
законодателни актове и конвенции на 
Съюза. Следва да се вземе под 
внимание становището на 
Европейската група за етика в 
науката и новите технологии.
- знание за научната комуникация:
достъпността и използването на 
резултатите от публично финансираните 
научни изследвания ще бъдат 
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доразвити, за да се подобри движението 
на знанията в рамките на научната 
общност и широката общественост. 
Това ще задълбочи знанията за 
научната комуникация, за да се 
подобри качеството и 
ефективността на 
взаимодействията между учените, 
медиите и обществото, и да се 
насърчи по-голямо участие на 
гражданите като активни 
заинтересовани страни и по 
целесъобразност, като участници в 
изследванията.

Or. en

Изменение 154
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6 – подточка 6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3. [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Текстът е преместен в раздел 6а. в приложение I – част III – Обществени 
предизвикателства.

Изменение 155
Предложение за решение
Приложение І – част III – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Сигурни общества – защита на 
свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани
Европейският съюз, неговите 
граждани и международни партньори 
са изправени пред редица заплахи за 
сигурността като престъпност, 
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тероризъм и мащабни извънредни 
ситуации, дължащи се на природни 
или предизвикани от човека бедствия. 
Тези заплахи могат да преминат през 
съществуващите граници, да бъдат 
насочени към физически цели или към 
киберпространството. Например 
атаките срещу интернет страници 
на обществени органи и частни 
субекти не само подкопават 
доверието на гражданите, но могат и 
сериозно да засегнат важни сектори 
като енергетиката, транспорта, 
здравеопазването, финансите или 
телекомуникациите.
За да се предвидят, предотвратят и 
преодоляват тези заплахи, е 
необходимо да се разработят и 
приложат иновационни технологии, 
решения, прогнозни инструменти и 
знания, да се стимулира 
сътрудничеството между 
доставчици и потребители, да се 
намерят решения за гражданската 
сигурност, да се повиши 
конкурентоспособността на 
европейската сигурност и сектора на 
услугите, и да се предотвратят или 
преборят злоупотребите с 
неприкосновеността на личния 
живот, както и нарушенията на 
правата на човека.
Координацията и подобряването на 
изследванията в областта на 
сигурността ще бъдат съществен 
елемент и ще помогнат за очертаване 
на настоящите усилия в тази насока, 
в това число разработката на 
прогнози, и за подобряване на 
съответни правни условия и 
процедури за координация, 
включително дейностите по 
стандартизация.
Дейностите ще следват ориентиран 
към постигане на мисията подход и 
ще интегрират съответните 
обществени измерения. Те ще 
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подкрепят политиките на Съюза за 
вътрешна и външна сигурност, 
политиките в областта на 
отбраната и съответната нова 
разпоредба на Договора от Лисабон, и 
ще гарантират сигурност на 
киберпространството, надеждност и 
неприкосновеност на личния живот. 
Ще бъдат поставени следните 
конкретни цели:
6a.1. Повишаване на сигурността на 
гражданската защита – борба с 
престъпността и тероризма.
Целта е едновременно да се избегнат 
инциденти и да се намалят 
потенциалните отрицателни 
последици. Това изисква нови 
технологии и капацитет 
(включително за борба с 
киберпрестъпността и 
кибертероризма) в подкрепа на 
сигурността на здравеопазването, 
хранително-вкусовата 
промишленост, водоснабдяването и 
околната среда, които са от 
съществено значение за доброто 
функциониране на обществото и 
икономиката. Новите технологии и 
специализираните умения ще 
помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и 
услугите от критично значение 
(включително комуникации, 
транспорт, здравеопазване, 
хранително-вкусова промишленост, 
водоснабдяване, енергетика, 
логистични вериги и вериги на 
доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от 
критично значение от всякакви 
видове заплахи. Допълнителни теми, 
целящи да подобрят защитата на 
гражданите, ще насърчават 
разработката на безопасни 
граждански общества.
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6a. 2. Защита и подобряване на 
устойчивостта на ключови 
инфраструктури;
Новите технологии и 
специализираните умения ще 
помогнат да се защитят 
инфраструктурите, системите и
услугите от критично значение 
(включително комуникации, 
транспорт, здравеопазване, 
хранително-вкусова промишленост, 
водоснабдяване, енергетика, 
логистични вериги и вериги на 
доставка, и околна среда). Това 
включва анализиране и защита на 
обществените и частните мрежови 
инфраструктури и услуги от 
критично значение от всякакви 
видове заплахи.
6a.3. Укрепване на сигурността чрез 
управление на границите и морска 
безопасност
Технологии и капацитет са 
необходими също така, за да се 
засилят системите, оборудването, 
инструментите, процесите и 
методите за бърза идентификация с 
цел подобряване на сигурността по 
границите, включително контрола и 
наблюдението при използване на 
пълния потенциал на EUROSUR. Те 
ще бъдат разработени и изпитани 
като се има предвид тяхната 
ефективност, съответствие с 
правните и етични принципи, 
пропорционалност, социалната 
приемливост и зачитането на 
основните права. Освен това 
изследванията ще подкрепят 
подобряването на интегрираното 
европейско управление на границите, 
включително чрез засилено 
сътрудничество с държавите 
кандидатки, потенциалните държави 
кандидатки и държавите по 
Европейската политика на 
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добросъседство.
Ще бъдат разгледани всички аспекти 
на морската безопасност. Това 
включва въпросите в областта на 
управлението на синята граница, 
както и защитата и контрола на 
водния транспорт.
6a.4. Предоставяне и повишаване на 
кибернетичната сигурност
Кибернетичната сигурност е 
предпоставка за това хората, 
предприятията и обществените 
услуги да се възползват от 
възможностите, предоставени от 
интернет. Тя изисква да се гарантира 
сигурността на системите, 
мрежите, устройствата за достъп, 
както и софтуерът и услугите, 
включително изчислителните 
облаци, като същевременно се 
отчита оперативната съвместимост 
на многобройните технологии. 
Изследванията ще предотвратяват, 
откриват и преодоляват 
кибернетични атаки в реално време, в 
множество области и юрисдикции, 
ще противодействат на 
злоупотребата с кибернетични 
технологии, ще предотвратяват 
нарушения на личното пространство 
и ще защитават ИКТ 
инфраструктурите от критично 
значение.
6a.5. Повишаване на устойчивостта 
на Европа спрямо кризи и бедствия
Това изисква разработването на 
специализирани технологии и 
капацитет в подкрепа на различни 
видове операции за справяне с 
извънредни обстоятелства (като 
например гражданска защита, борба с 
пожарите и морското замърсяване, 
хуманитарна помощ, гражданска 
отбрана, предотвратяване на 
конфликти, разработване на 
медицински информационни 
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инфраструктури във връзка със 
спасителни задачи и стабилизация 
след кризи), както и съответното 
правоприлагане. Изследванията ще 
обхванат цялата верига за справяне с 
кризи и устойчивостта на 
обществото, и ще подкрепят 
създаването на капацитет за 
реагиране при извънредни ситуации на 
европейско ниво.
Дейностите във всички целеви 
области ще вземат предвид 
интеграцията и оперативната 
съвместимост на системите и 
услугите, включително такива 
аспекти като комуникация, 
разпределени архитектури и човешки 
фактори. За целта се изисква и 
интегрирането на граждански и 
военен капацитет, от задачи в 
областта на гражданската защита 
до хуманитарната помощ, контрола 
на границите или опазването на мира. 
Това включва технологичното 
развитие в чувствителната сфера на 
технологиите с двойна употреба, за 
да се гарантира оперативната 
съвместимост между гражданската 
защита и въоръжените сили, както и 
между службите за гражданска 
защита по света, а също така и 
надеждността, организационните, 
правните и етични аспекти, 
въпросите, свързани с търговията, 
защитата на поверителността и 
целостта на информацията, в това 
число проследяването на всички 
трансакции и процеса на обработка.
6a.6. Увеличаване на общественото 
измерение на сигурността и 
гарантиране на неприкосновеността 
на личния живот и свободата в 
интернет.
Необходимо е всяка нова технология и
решение за сигурността да бъдат 
приемливи за обществото, да 
съответстват на 
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законодателството на Съюза и 
международното право, да са 
ефективни и пропорционални при 
определянето и справянето със 
заплахата за сигурността. Предвид 
това, доброто разбиране на социално-
икономическите, културните и 
антропологичните измерения на 
сигурността, причините за липсата 
на сигурност, ролята на медиите и 
комуникациите, и възприятията на 
гражданите са от първостепенно 
значение. Въпросите на етиката и 
защитата на човешките ценности и 
основни права ще бъдат взети под 
внимание.
Защитата на правото на човека на 
неприкосновеност на личния живот в 
цифровото общество ще наложи 
разработването на рамки и 
технологии, в които такива защити 
са заложени на етап проектиране, в 
момента на разработването на 
продуктите и услугите. Ще бъдат 
разработени технологии, които 
позволяват на потребителите да 
контролират своите лични данни и 
използването им от трети страни; 
това ще включва инструменти за 
откриване и блокиране на незаконно 
съдържание и нарушенията в 
сигурността на данните, и за защита 
на правата на човека в интернет, за 
да не бъдат накърнени те на 
индивидуално или групово ниво поради 
неправомерно търсене и създаване на 
профили.
6a.7. Подкрепа на политиките на 
Съюза за външна и вътрешна 
сигурност
Тъй като границата между външна и 
вътрешна сигурност се размива все 
повече, конфликти извън Европа и 
последиците им могат бързо да 
окажат пряко въздействие върху 
нейната сигурност. Освен това 
интерфейсът между граждански и 
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насочени към защитата дейности и 
политики изисква по-специално 
внимание, тъй като има голяма 
възможност за използване на 
взаимодействието между гражданска 
защита, оценка на ситуацията, 
управление и предотвратяване на 
конфликти, поддържане на мира и 
операции по стабилизиране след 
криза. Ще се насърчават инвестиции 
в изграждането на капацитет за 
управление на кризи там, където е
установена допълняемост, за да 
могат бързо да се преодоляват 
пропуски във възможностите, като 
същевременно се избягва ненужно 
дублиране, създават се
взаимодействия и се подкрепя
стандартизацията.
6a.8. Специфични аспекти на 
изпълнението
Въпреки че научните изследвания ще 
са ориентирани към гражданската 
сигурност, ще се търси координация с 
дейностите на Европейската агенция 
за отбрана (EDA) с цел да се засили 
сътрудничеството с EDA, по-
специално посредством вече 
съществуващата Европейска рамка за 
сътрудничество, като се вземе 
предвид фактът, че има области на 
технологии с двойна употреба, 
приложими и за двата сектора, 
граждански и военен. Механизмите за 
координация със съответните 
агенции на Съюза, като например 
FRONTEX, EMSA и Европол, също ще 
бъдат допълнително укрепени, за да 
се подобри координирането на 
програми на Съюза и политики в 
областта на вътрешната и 
външната сигурност, и на други 
инициативи на Съюза.
Като се вземе предвид специфичното 
естество на сигурността, ще бъдат 
приложени конкретни механизми по 
отношение на програмирането и 
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управлението, включително във 
връзка с Комитета, посочен в член 9 
на настоящото решение. 
Класифицираната или чувствителна 
информация, свързана със 
сигурността, ще бъде защитена, а в 
работните програми могат да бъдат 
посочени специални изисквания и 
критерии за международно 
сътрудничество. Това ще бъде 
отразено и в механизмите, свързани с 
програмирането и управлението за 
постигане на „сигурни общества” 
(включително аспектите на 
комитологията).

Or. en

Изменение 156
Предложение за решение
Приложение I – част IV – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместният изследователски център 
ще извършва научни изследвания за 
разширяване на базата от научни факти, 
използвана при създаването на 
политики, за да подобри разбирането на 
природните процеси, които са в 
основата на обществените 
предизвикателства, както и да проучи 
нововъзникващите области на науката и 
технологията, включително и 
посредством проучвателна програма за 
научни изследвания.

Съвместният изследователски център 
ще извършва научни изследвания за 
разширяване на базата от научни факти
на европейско, национално, 
регионално и местно равнище, 
използвана при създаването на 
политики, за да подобри разбирането на 
природните процеси, които са в 
основата на обществените 
предизвикателства, както и да проучи 
нововъзникващите области на науката и 
технологията, включително и 
посредством проучвателна програма за 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 157
Предложение за решение
Приложение II – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Следната таблица посочва конкретните 
цели на „Хоризонт 2020“, както и 
ограничен брой ключови показатели за 
оценка на резултатите и въздействията.

В допълнение към показателите за 
производителност за оценка на 
напредъка спрямо общите цели на 
„Хоризонт 2020“, посочени в 
приложение I на Регламент (ЕС) № 
XX/XX [„Хоризонт 2020“], следната
таблица посочва конкретните цели на 
„Хоризонт 2020“, както и ограничен 
брой ключови показатели за оценка на 
резултатите и въздействията.

Or. en

Изменение 158
Предложение за решение
Приложение II – част 2 – точка 3 – тире 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой новосъздадени предприятия

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Бъдещата програма „Хоризонт 2020“ ще утвърди водещата позиция на Европа в среда, 
в множество области от която Европа е загубила позиции. Постигането на това 
предполага внимателно определяне на преимуществата, с които Европа разполага, но е 
свързано и с признаване и поправяне на нейните недостатъци. 

По отношение на преимуществата, Европа разполага с водещи в световен мащаб 
изследователи, предприемачи и предприятия, както и с определени дълбоко вкоренени 
ценности и традиции, динамична култура на творчество и многообразие и най-големия 
вътрешен пазар в света. И накрая, европейското гражданско общество активно участва 
в нововъзникващите и развиващите се икономики по света.

Същевременно обаче Европа има няколко недостатъка: недостатъчно инвестиции в 
базата знания; незадоволителни рамкови условия (които обхващат от слабия достъп до 
финансиране и високите разходи за права върху интелектуална собственост до бавната 
стандартизация и неефективното използване на обществени поръчки); и накрая —
твърде голямо фрагментиране, съчетано с прекомерна бюрокрация.

Предложението на Комисията относно „Хоризонт 2020“ е основано и се гради върху 
вече извършената от Парламента работа чрез документи като доклада относно 
опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания (доклада 
Carvalho), доклада относно междинния преглед на Седмата рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (доклада Audy) и 
Зелената книга „От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща 
стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“ 
(доклада Matias). 

Предвид това предложението действително представлява стъпка напред: то намира 
подходящ баланс между трите стълба — „Високи постижения в научната област“, 
„Водещи позиции в промишлеността“ и „Обществени предизвикателства“, като в 
допълнение към приноса от страна на Парламента, предложението ефективно включва 
информация от широк кръг заинтересовани страни. Въпреки това е необходима 
допълнителна работа. Според докладчика главният принос във връзка с настоящия 
доклад се разделя на четири основни елемента:
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a) върховите постижения като основен двигател на „Хоризонт 2020“;

б) установяване на взаимодействие между „Хоризонт 2020“ и структурните фондове; 

в) конкурентоспособност на европейската промишленост;

г) хоризонтални въпроси като научната координация и водещите позиции в рамките 
на „Хоризонт 2020“ във всяка тематична област. 

1. Върховите постижения като основен двигател на „Хоризонт 2020“

Върховите постижения следва да бъдат основният двигател за „Хоризонт 2020“ като 
цяло. Това предполага, че върховите постижения се определят независимо от 
географски или други предпоставки. Докладът насърчава от една страна разширяването 
на участието с цел стимулиране на върховите постижения в цяла Европа, а от друга —
разширяването на възходящите върхови научни постижения в трите стълба на 
„Хоризонт 2020“.

Що се отнася до разширяването на участието, „Хоризонт 2020“ следва да включи 
идеята за „път към върховите научни постижения“, което допълнително ще насърчи 
участието на силни звена за върхови постижения в зародиш, като малките 
изследователски групи и новите предприятия с високо равнище на иновациите. 
Комисията вече е предприела поредица от значителни стъпки в тази насока като 
„туининг“ схемите и схемата „председател/и/ на ЕНП“. Необходимо е обаче 
продължаване на действията, с оглед на което в настоящия доклад са предвидени 
няколко допълнителни инструмента — например създаването на субсидии за 
завръщане. ЕСНИ би могъл да предоставя „субсидии за завръщане“ на изследователи, 
временно работещи извън Европа, които желаят да работят в нея, или на изследователи, 
които вече работят в Европа и желаят да се преместят в по-слабо развит регион. 

Що се отнася до разширяването на върховите постижения в рамките на „Хоризонт 
2020“, обикновено върховите постижения в науката се насърчават чрез възходяща, 
водена от изследователите програма за научни изследвания, която дава възможност за 
разцвет на новите идеи и технологии. В предложението на Комисията първият стълб 
представлява основният инструмент за насърчаване на върховите постижения във 
възходящите научни изследвания на европейско равнище. Нещо повече, за Комисията 
бъдещите и нововъзникващи технологии (БНТ), които също са възходящ инструмент за 
научни изследвания, са ограничени в първия стълб. В доклада, напротив, инструментът 
на бъдещите и нововъзникващи технологии е разширен, така че да обхване науката 
(като е използвано съкращението БННТ), и е разпределен така, че да обхвани всичките 
три стълба.

2. Установяване на взаимодействие между програмата „Хоризонт 2020“ и 
структурните фондове

Съществува неотложна необходимост от създаването на по-широко взаимодействие и 
възможно най-голяма допълняемост между програмата „Хоризонт 2020“ и 
структурните фондове. Налице са две напълно обособени програми. От една страна, 
програмата „Хоризонт 2020“, за която върховите постижения и пътят към върхови 
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постижения са основният двигател. От друга страна са структурните фондове, чийто 
основен двигател е изграждането на капацитет и интелигентното специализиране.
От съществено значение е взаимното допълване на тези програми и създаването на 
двупосочни връзки за свързване на двете програми. В този смисъл структурните 
фондове играят определена роля — както нагоре, така и надолу по веригата — във 
връзка с целите на програмата „Хоризонт 2020“.

Нагоре по веригата от програмата „Хоризонт 2020“ структурните фондове могат да се 
използват за изграждане на капацитет, като са внесени няколко изменения, които 
обхващат следното:

 структурните фондове биха могли да се използват за финансиране на 
оборудване, развитие на човешките ресурси, създаване на клъстери в 
приоритетните области на „Хоризонт 2020“ и като източник на безвъзмездно 
финансиране в малък размер, предоставяно за подготовката на предложения, 
които да бъдат подавани по програмата „Хоризонт 2020“;

 националните и регионалните фондове биха могли да се използват като принос 
към финансирането по ЕСНИ, по програмата „Мария Кюри“ или съвместни 
проекти, които отговарят на критериите за върхови постижения, но не могат да 
бъдат финансиран поради липсата на европейски средства. Програмата 
„Хоризонт 2020“ би могла да предоставя „печат за отличие” на проектите, 
получили положителна оценка, които иначе не са успяли да получат 
финансиране поради бюджетни ограничения.

Надолу по веригата от програмата „Хоризонт 2020“ структурните фондове биха могли 
да се използват за улесняване на преминаването от идейната фаза към пазарната 
реализация. Тук отново се открояват две области:

 структурните фондове биха могли да се използват за финансиране или 
съфинансиране на последващи действия във връзка с проекти за научни 
изследвания по програма „Хоризонт 2020“ (например пилотни и 
демонстрационни проекти);

 структурните фондове могат да се използват за остойностяване на резултатите 
от изследванията по такъв начин, че да се насърчи лесният достъп до знания или 
да се улесни разпространяването на придобитите знания чрез тяхното пряко 
икономическо или обществено приложение;

И накрая, направени са две промени на по-общо равнище:

 финансирането от ЕС за научни изследвания и иновации е от ключово значение 
и следва да използва като стимул. „Хоризонт 2020“ следва да привлече 
допълнително финансиране от структурните фондове, ЕИБ и частния сектор, 
което предполага възприемането на подход на финансиране от множество 
източници; 

 оперативната съвместимост между инструментите на програмата „Хоризонт 
2020“ и структурните фондове би могла да се подобри. Това предполага 
разработване на съвместими правила и процедури, съгласуване на формуляра за 
кандидатстване и критериите за оценяване, общи входни точки, синхронизиране 
при определяне на приоритетите чрез интелигентно специализиране и 
използване на общи начини за определяне на разходите и други 
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административни и финансови критерии. Това ще бъде свързано и със 
синхронизирани пътни карти и административни цикли, включително например 
с необходимостта от съобразяване с учебния график на ВУЗ, особено що се 
отнася до университетите.

3. Конкурентоспособност на европейската промишленост
При настоящия икономически климат подобряването на промишлената база на Европа 
е изключително важно. Участието на промишлеността в рамковите програми за научни 
изследвания е намаляло значително през последните няколко години: за РП4 то е било 
43 %, за РП5 — 37 %, а за РП6 – 29 %, като е налице само леко покачване до 37 % за 
РП7.

Освен това Европа среща трудности при осигуряване на ефективното превръщане на 
резултатите от научните изследвания в иновативни продукти и услуги, които да 
достигнат до пазара. Способността за създаване на иновации, но също така и за 
превръщането им в жизнеспособни пазарни решения, е важна за 
конкурентоспособността.

С цел преодоляване на посочената трудност, се въвеждат изменения в четири области:

 на първо място, програмата „Хоризонт 2020“ трябва да се разработи по начин, 
който да предоставя стимули на промишлеността да участва в европейски 
проекти. Участието на промишлеността обаче не следва да се ограничава до 
разглеждане в рамките на стълба на лидерската позиция в областта на 
промишлеността. Иновациите се разгръщат най-пълно, когато се стремят към 
постигане на върхови постижения, но също така и когато предлагат реални 
решения за съществуващите обществени предизвикателства;

 на второ място, програмата „Хоризонт 2020“ е разработена така, че да обхваща 
целия иновационен цикъл. По-специално иновациите следва да се насърчават от 
най-ранните етапи на преминаване от концепция към пазарна реализация. 
Същевременно предложението на Комисията във връзка с по-късните етапи на 
иновационния цикъл би могло да включи различни форми на иновации освен 
технологичните;

 на трето място, МСП заемат централно място в повишаването на 
конкурентоспособността на европейската промишленост като цяло и участието 
им в европейски проекти следва да се насърчава и в трите стълба. 
Предложението на Комисията по отношение на инструмента за МСП е 
изключително похвална инициатива. Необходимо е също така да се разработи 
механизъм, който е едновременно по-опростен, по-бърз и по-ефикасен. В тази 
връзка се предлага система на ваучери за иновации;

 на четвърто място, стандартизацията следва да бъде интегрирана в проектите за 
технологично развитие и да присъства на отделните им етапи.

4. Хоризонтални въпроси 
Програмата „Хоризонт 2020“ следва да бъде разработена по начин, които активно да 
допринася за изграждането на Европейското научноизследователско пространство. Тя 
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следва да бъде нещо повече от програма за финансиране: тя следва да оказва 
ползотворно структурно въздействие върху организацията на научните изследвания на 
европейско равнище. В тази връзка съществуват осем конкретни мерки, които биха 
могли да допринесат за изграждането на укрепено и по-ефективно Европейско 
научноизследователско пространство:

 управление: в рамките на „Хоризонт 2020“ всяка област на научни изследвания 
следва да разполага със солидни механизми за управление. Целта на тези 
механизми е изпълнението на програма „Хоризонт 2020“, но също така и 
подобряването на комуникацията и обменът на данни и добри практики. Тези 
цели са основополагащи за ускоряването на процеса на научни изследвания и 
иновации в различни области на научните изследвания, като например 
изследванията, свързани със здравето;

 размер и вид на проектите: съвместните изследвания следва да бъдат централен 
елемент в цялата програма „Хоризонт 2020“, основно в стълбовете на водещите 
позиции в промишлеността и обществените предизвикателства. В рамките на 
тези стълбове следва да се установи баланс между малките специализирани 
проекти и големите обединяващи проекти;

 пречки пред достъпа: по-малките звена за научни изследвания изпитват 
затруднения да участват в съществуващите европейски мрежи. По-специално, 
невключените в тези мрежи се сблъскват с пречки по отношение на участието в 
големи консорциуми и следва да се предприемат мерки за преодоляване на това; 

 балансирано представителство на жените и мъжете: следва да се стимулира 
насърчаването на общото участие на жените в различни проекти, включително 
като координатори на екипи. Например действията по разпространение на 
резултатите от проектите следва да са насочени към жените научни 
изследователи. Следва да бъде осигурено балансирано представителство на 
жените и мъжете в програмния и консултативния комитет и в комитета от 
експерти;

 заетост на младежта: следва да се подкрепя участието на млади учени в екипите 
по проектите в контекста на съвместни дейности за научни изследвания от 
страна на промишлеността и научните организации. Приложимите правила 
следва да подпомагат наемането на персонал в университетите за работа по 
проекти в рамките на „Хоризонт 2020“, с цел осигуряване на удовлетворяваща 
заетост на младите изследователи;

 разпространение и употреба: резултатите от изследователските и 
демонстрационните проекти следва да се разпространяват по-ефективно, при 
съобразяване обаче с особеностите, свързани с иновациите, и се осигурява 
защита във връзка с чувствителните от търговска гледна точка въпроси;

 засилен диалог между науката и обществото: програмата „Хоризонт 2020“ 
следва да насърчава ефективния диалог между различните участващи 
заинтересовани страни и да се стреми да стимулира интерес и ентусиазъм 
спрямо науката сред широката общественост;

 международно сътрудничество: с цел засилване на сътрудничеството с 
основните международни партньори в областта на стратегически определените 
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приоритети, международното сътрудничество следва да бъде застъпено в цялата 
програма „Хоризонт 2020“.


