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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е създаден с Регламент (ЕО) № 
294/2008 с цел засилване на иновационния капацитет на Европа. Той представлява 
първия опит на ЕС за интегриране на висшето образование, научните изследвания и 
иновациите в така наречения „триъгълник на знанието“. Това интегриране се 
осъществява на първо място чрез общностите на знание и иновации (ОЗИ), които 
обединяват различни организации за дългосрочна работа по определени обществени 
предизвикателства. EIT започва да функционира през 2010 г. със седалище в Будапеща.

Съществува обща политическа воля за по-нататъшно насърчаване на съществуването 
на EIT и докладчикът приветства със задоволство предложението за стратегическа 
иновационна програма (СИП).

Механизми за координация между инициативите на ЕС
Още в самото начало е важно да се подчертае, че следва да се приложи механизъм за 
координация между EIT и други дейности по „Хоризонт 2020“. EIT следва да насърчава 
взаимодействието между ОЗИ по всички стълбове на „Хоризонт 2020“ и по други 
инициативи, като в същото време обръща необходимото внимание на риска от 
припокриване.

Разширяване на приоритетите на СИП
Докладчикът приветства тематичните области на стратегическата иновационна 
програма, но предлага включеният в нея списък на приоритетите да бъде разширен 
дори отвъд устойчиво развитите продоволствени вериги от ресурсите до 
потребителите, иновациите за здравословен начин на живот и активен живот на 
възрастните хора, устойчивото проучване, добив, преработка, рециклиране и 
заместване на суровини, интелигентни и сигурни общества и градската мобилност. При 
определяне на нови приоритетни области EIT следва да поддържа постоянен диалог с 
институциите на ЕС.

Разширяване на участието във всички държави членки и насърчаване на полезни 
взаимодействия на структурите на EIT, по-специално в полза на МСП
В качеството си на елитен институт с нова концепция за организиране на научните 
изследвания, висшето образование и бизнеса, EIT следва да засили участието на 
частния сектор и по-специално на МСП в триъгълника на знанието. Това ще насърчи 
по-добро преобразуване на резултатите от научните изследвания в нови иновативни 
продукти и услуги. ОЗИ следва да подкрепят регионите, ангажирани с процесните 
дейности „интелигентно специализиране“ и „стълба към високи постижения“, даващи 
възможност на участници от всички региони на Европа да се възползват от EIT.

Управление на правата върху интелектуалната собственост
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Накрая, докладчикът би искал EIT да разработи нова иновационна политика и практики 
в областта на правата върху интелектуалната собственост, които да могат да отговорят 
на нуждите и интересите на участващите заинтересовани страни от цяла Европа и по-
специално на МСП.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

СИП следва да определи дългосрочните 
приоритетни области на Европейския 
институт за иновации и технологии 
(„EIT“) и да включи оценка на 
икономическото му въздействие и 
способността му да генерира най-висока 
добавена стойност в областта на 
иновациите. СИП следва да вземе под 
внимание резултатите от наблюдението 
и оценката на EIT.

СИП следва да определи дългосрочните 
приоритетни области на Европейския 
институт за иновации и технологии 
(„EIT“), насърчавайки високи 
постижения и широко участие от 
целия ЕС, и да включи оценка на 
икономическото му въздействие и 
способността му да генерира най-висока 
добавена стойност в областта на 
иновациите. СИП следва да вземе под 
внимание резултатите от наблюдението 
и оценката на EIT.

Изменение 2

Предложение за решение
Приложение – точка 1.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В динамично променящия се свят пътят 
на Европа към бъдещето разчита на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За основни движещи сили за 
постигането на тази цел, както и за да 
продължи Европа да бъде 
конкурентоспособна в световната 
икономика на знанието, бяха признати 

В динамично променящия се свят пътят 
на Европа към бъдещето разчита на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. За основни движещи сили за 
постигането на тази цел, както и за да 
продължи Европа да бъде 
конкурентоспособна в световната 
икономика на знанието, бяха признати 
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„триъгълникът на знанието“, 
обединяващ научните изследвания, 
образованието и иновациите, и 
взаимодействието между тях. 
Европейският съюз предприе 
съответните стъпки и определи тези 
области за политически приоритети в 
своята стратегия „Европа 2020“. Тези 
приоритети се изпълняват по-специално 
посредством водещите инициативи 
„Съюз за иновации“ и „Младежта в 
движение“, които образуват общата 
политическа рамка за действията на ЕС 
в тези области. Те се допълват от 
водещите инициативи „Интегрирана 
индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ и „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“. 
Европейският институт за иновации и 
технологии ще допринася в пълна 
степен за достигането на целите, 
небелязани в тези водещи инициативи.

„триъгълникът на знанието“, 
обединяващ научните изследвания, 
образованието и иновациите, и 
взаимодействието между тях. 
Европейският съюз предприе 
съответните стъпки и определи тези 
области за политически приоритети в 
своята стратегия „Европа 2020“. Тези 
приоритети се изпълняват по-специално 
посредством водещите инициативи 
„Съюз за иновации“ и „Младежта в 
движение“, които образуват общата 
политическа рамка за действията на ЕС 
в тези области. Те се допълват от 
водещите инициативи „Интегрирана 
индустриална политика за ерата на 
глобализацията“, „Цифровите 
технологии за Европа“, „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ и 
„Програма за нови умения и работни 
места“. Европейският институт за 
иновации и технологии ще допринася в 
пълна степен за достигането на целите, 
небелязани в тези водещи инициативи.

Изменение 3

Предложение за решение
Приложение – точка 1.1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT беше създаден именно с тази цел —
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на Съюза и на държавите членки. Чрез 
пълното интегриране на триъгълника на 
знанието – висше образование, научни 
изследвания и иновации – институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с обществените 
предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 

EIT беше създаден именно с тази цел –
да допринесе за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния и 
предприемачески капацитет на Съюза и 
на държавите членки и да повиши 
неговия потенциал за преобразуване 
на резултатите от научните 
изследвания и иновациите в продукти 
и услуги с висока стойност. Чрез 
пълното интегриране на триъгълника на 
знанието — висше образование, научни 
изследвания и иновации — институтът 
ще допринесе в значителна степен за 
справяне с обществените 
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иновациите в ЕС. предизвикателства, набелязани в 
„Хоризонт 2020“, и ще създаде 
необходимите условия за цялостна 
промяна в механизмите на 
сътрудничество в сферата на 
откритите и приобщаващи 
иновационни модели в ЕС.

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение – точка 1.1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигането на тази цел EIT съчетава 
стратегически насоки на равнището на 
EIT, с подход „отдолу-нагоре“, който се 
осъществява чрез общностите на знание 
и иновации (ОЗИ). ОЗИ представляват 
тясно интегрирани дългосрочни 
партньорства, които обединяват водещи 
университети, научноизследователски 
центрове, малки и големи предприятия 
и други активни участници в сферата на 
иновациите около конкретни 
обществени предизвикателства. Всяка 
ОЗИ се организира около малък брой 
взаимосвързани центрове за съвместно 
ползване, в които партньорите 
ежедневно работят в тясно 
сътрудничество, за първи път 
подчинено в толкова голяма степен на 
общи стратегически цели. Центровете за 
съвместно ползване се опират върху 
съществуващи центрове за високи 
постижения и ги доразвиват в местни 
иновационни екосистеми, обвързани в 
по-широка мрежа от възлови 
иновационни средища на територията 
на цяла Европа. В рамките на EIT 
отделните ОЗИ се ползват със 
значителна автономия при определянето 
на вътрешната им организация, състав, 
програми и методи на работа, което им 
позволява да изберат най-подходящия 
подход за реализиране на набелязаните 

За постигането на тази цел EIT съчетава 
стратегически насоки на равнището на 
EIT, с подход „отдолу-нагоре“, който се 
осъществява чрез общностите на знание 
и иновации (ОЗИ). ОЗИ представляват 
тясно интегрирани дългосрочни 
партньорства в цяла Европа, които 
обединяват водещи университети, 
научноизследователски центрове, малки 
и големи предприятия и други активни 
участници в сферата на иновациите 
около конкретни обществени 
предизвикателства. Всяка ОЗИ се 
организира около малък брой 
взаимосвързани центрове за съвместно 
ползване, в които партньорите 
ежедневно работят в тясно 
сътрудничество, за първи път 
подчинено в толкова голяма степен на 
общи стратегически цели. Центровете за 
съвместно ползване се опират върху 
съществуващи центрове за високи 
постижения и ги доразвиват в местни 
иновационни екосистеми, обвързани в 
по-широка мрежа от възлови 
иновационни средища на територията 
на цяла Европа. В рамките на EIT 
отделните ОЗИ се ползват със 
значителна автономия при определянето 
на вътрешната им организация, състав, 
програми и методи на работа, което им 
позволява да изберат най-подходящия 



AD\909043BG.doc 7/21 PE491.106v02-00

BG

от тях цели. На стратегическо равнище 
EIT организира процедурата за избор на 
ОЗИ, координира работата им 
посредством гъвкава рамка и 
разпространява техните най-добри 
модели за управление и финансиране.

подход за реализиране на набелязаните 
от тях цели. EIT следва да играе 
ролята на модел за цяла Европа по 
отношение на ефективното и 
ненатрапчиво управление. На 
стратегическо равнище EIT организира 
процедурата за избор на ОЗИ, в 
съответствие с тематичните 
области, одобрени от Европейския 
парламент и от Съвета, и координира 
работата им посредством гъвкава рамка 
и разпространява техните най-добри 
модели за управление и финансиране.

Изменение 5

Предложение за решение
Приложение – точка 1.1 – алинея 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изграждането на ОЗИ като отделни 
правни субекти, ръководени от 
генерален директор, определено се 
откроява от традиционния подход с 
участието на повече бенефициери. 
Освен това всички ОЗИ се ръководят от 
бизнес логика при стратегическото 
планиране на дейностите си и всички 
прилагат принципа за съвместно 
ползване на материално-техническа 
база: те привличат различни екипи, 
които работят на едно и също място; 
служат като централен пункт за обмен 
на информация за редица дейности на 
ОЗИ; и съчетават квалификации и 
умения, придобити в различни области 
на специализация на паневропейско 
равнище.

Изграждането на ОЗИ като отделни 
правни субекти, ръководени от 
генерален директор, определено се 
откроява от традиционния подход с 
участието на повече бенефициери. 
Освен това всички ОЗИ се ръководят от 
бизнес логика при стратегическото 
планиране на дейностите си и всички 
прилагат принципа за съвместно 
ползване на материално-техническа 
база: те привличат различни екипи, 
които работят на едно и също място; 
служат като централен пункт за обмен 
на информация за редица дейности на 
ОЗИ; и съчетават квалификации и 
умения, придобити в различни области 
на специализация на паневропейско 
равнище. ОЗИ следва да могат да 
привличат инвестиции и дългосрочни 
ангажименти от страна на 
стопанския сектор.
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Изменение 6

Предложение за решение
Приложение – точка 1.3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще има съществен принос за целите, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, по-
специално за справяне с обществените 
предизвикателства, като допълва други 
инициативи в тези области. В рамките 
на „Хоризонт 2020“ EIT ще бъдат част 
от целта „преодоляване на 
обществените предизвикателства“, но в 
съответствие с подхода за гладко 
взаимодействие между целите 
институтът ще допринесе и за 
изпълнението на целта „водещи 
позиции в промишлеността и рамки за 
конкурентоспособност“, като стимулира 
научни изследвания, насочени към 
постигането на резултати, и насърчава 
създаването на иновативни МСП с 
висок растеж. В заключение, институтът 
ще допринесе за създаването на 
„отлична научна база“, като насърчава 
трансграничната мобилност между 
дисциплини, отрасли и държави и 
включва предприемачеството и 
културата за поемане на риск в 
иновативни следдипломни 
квалификационни степени. По този 
начин EIT значително ще допринесе за 
създаването на рамковите условия, 
необходими за реализацията на 
иновационния научноизследователски 
потенциал на ЕС, и за завършване на 
Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП).

EIT ще има съществен принос за целите, 
набелязани в „Хоризонт 2020“, по-
специално за справяне с обществените 
предизвикателства, като допълва други 
инициативи в тези области. В рамките 
на „Хоризонт 2020“ EIT ще бъдат част 
от целта „преодоляване на 
обществените предизвикателства“, но в 
съответствие с подхода за гладко 
взаимодействие между целите 
институтът ще допринесе и за 
изпълнението на целта „водещи 
позиции в промишлеността и рамки за 
конкурентоспособност“, като стимулира 
научни изследвания, насочени към 
постигането на резултати, и насърчава 
създаването на открити и 
приобщаващи иновационни модели 
сред иновативните МСП с висок 
растеж. В заключение, институтът ще 
допринесе за създаването на „отлична 
научна база“, като насърчава 
трансграничната мобилност между 
дисциплини, отрасли и държави и 
включва предприемачеството и 
културата за поемане на риск в 
иновативни следдипломни 
квалификационни степени. По този 
начин EIT значително ще допринесе за 
създаването на рамковите условия, 
необходими за реализацията на 
иновационния научноизследователски 
потенциал на ЕС, и за завършване на 
Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП). Европейската 
комисия, в консултация с EIT, 
предлага механизъм за координация 
между EIT и други дейности по 
„Хоризонт 2020“, който се прилага от 
EIT.
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Изменение 7

Предложение за решение
Приложение – точка 1.3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Центровете за съвместно 
ползване осигуряват трансгранично 
сътрудничество и са в добра позиция да 
се възползват от различни схеми за 
финансиране в съответните региони. 
Центровете за съвместно ползване 
играят важна роля за укрепването на 
връзките на местно и на международно 
равнище на ОЗИ като цяло, в това число 
чрез тясно сътрудничество с 
регионалните органи, по-специално с 
онези от тях, които участват в 
разработването и изпълнението на 
регионалните иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3). 
Освен това биха могли да се заздравят 
връзките между ОЗИ и местните 
клъстерни организации за засилено 
участие на МСП в дейностите на ОЗИ. 
Въпреки че възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и 
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, настоящите и бъдещите 
ОЗИ по правило ще се стремят да 
извлекат максимална полза от такива 
полезни взаимодействия. ОЗИ ще 
придадат допълнителна стойност на 
евентуално вече съществуващи в 

Налице са и възможности за взаимна 
подкрепа и взаимодействие с 
политиката на сближаване на Съюза 
чрез изграждането на връзки между 
местните и глобалните аспекти на 
иновациите. Една от ключовите роли 
на ОЗИ към EIT е да подкрепят 
регионите в процесните дейности 
„интелигентно специализиране“ и 
„стълба към високи постижения“, 
даващи възможност на участниците 
от всички региони на Европа да се 
възползват от EIT и да участват в 
него. Центровете за съвместно ползване 
осигуряват трансгранично 
сътрудничество и са в добра позиция да 
се възползват от различни схеми за 
финансиране в съответните региони. 
Центровете за съвместно ползване 
играят важна роля за укрепването на 
връзките на местно и на международно 
равнище на ОЗИ като цяло, в това число 
чрез тясно сътрудничество с 
регионалните органи, по-специално с 
онези от тях, които участват в 
разработването и изпълнението на 
регионалните иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3). 
Освен това биха могли да се заздравят 
връзките между ОЗИ и местните 
клъстерни организации за засилено 
участие на МСП в дейностите на ОЗИ. 
Нововъзникващите концепции за 
регионални общности за иновации и 
внедряване (RICs), създавани от ОЗИ, 
предлагат модел, който може 
ефективно да допринесе за 
свързаността и връзките с 
политиката на сближаване и 
нейните инструменти за 
финансиране. Въпреки че 
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съответните области инициативи, в това 
число инициативи за съвместно 
планиране (ИСП), европейски 
партньорства за иновации (ЕПИ) и 
публично-частни партньорства (ПЧП).

възможностите за полезни 
взаимодействия се различават в 
зависимост от тематичната област на 
ОЗИ, редица инициативи и програми на 
равнището на ЕС изглеждат особено 
подходящи за провеждането на 
ползотворно сътрудничество и 
координация. Като се има предвид, че 
самата концепция за EIT/ОЗИ се 
основава на добавянето на стойност към 
вече разработени водещи европейски 
постижения, настоящите и бъдещите 
ОЗИ по правило ще се стремят да 
извлекат максимална полза от такива 
полезни взаимодействия. ОЗИ ще 
придадат допълнителна стойност на 
евентуално вече съществуващи в 
съответните области инициативи, в това 
число инициативи за съвместно 
планиране (ИСП), европейски 
партньорства за иновации (ЕПИ) и 
публично-частни партньорства (ПЧП).

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение – точка 1.3 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

На практика възможностите за полезни 
взаимодействия ще се реализират по 
различен начин според различните ОЗИ 
и различните предизвикателства. В 
момента на равнището на ОЗИ се 
разработват връзки с различни други 
инициативи в зависимост от 
особеностите на всяка ОЗИ и 
тематичната й област.

На практика възможностите за полезни 
взаимодействия ще се реализират по 
различен начин според различните ОЗИ 
и различните предизвикателства. В 
момента на равнището на ОЗИ се 
разработват връзки с различни други 
инициативи в зависимост от 
особеностите на всяка ОЗИ и 
тематичната й област. Освен това EIT 
следва да насърчава полезните 
взаимодействия и контактите 
между ОЗИ по всички стълбове на 
„Хоризонт 2020“ и с други 
инициативи, като в същото време 
обръща необходимото внимание на 
риска от припокриване.
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Изменение 9

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Подходът „EIT в ролята на инвеститор“ 
означава да се наблегне върху 
установяването на най-добрите 
стратегическите възможности и подбора 
на кръг от партньорства на световно 
равнище – ОЗИ, които да осъществяват 
набелязаните цели. Като част от този 
подход всяка година EIT отпуска 
безвъзмездни средства на ОЗИ въз 
основа на резултатите през изминалия 
период и предложените в бизнес 
плановете им дейности, като прилага 
ясна и прозрачна процедура. В 
оценката на бизнес плановете ще 
у ч а с т в а т  и независими външни 
експерти. В това отношение EIT следва 
не само да набележи широкообхватни 
ориентири и цели, но и да предостави 
необходимата подкрепа на ОЗИ, както и 
да наблюдава и докладва за
изпълнението им, без да навлиза в 
прекомерни подробности и без да 
причинява каквито и да било 
допълнителни административни 
тежести. В същото време на ОЗИ се 
предоставя значителна свобода на 
действие за определяне на вътрешните 
им стратегии и организация, както и за 
провеждане на дейностите им и 
привличане на необходимите таланти и 
средства.



PE491.106v02-00 12/21 AD\909043BG.doc

BG

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение – точка 2.1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Важен елемент в това отношение е и 
изграждането съвместно с ОЗИ на 
истинска „корпоративна идентичност“ 
на EIT около набор от общи ценности. 
Въпреки че всички ОЗИ и техните 
партньори имат свои собствени 
ценности и „корпоративна 
идентичност“, всички те споделят общи 
ценности, които обединяват в едно EIT 
и ОЗИ. Избрани бяха следните теми: 
високи постижения във всички 
измерения на триъгълника на знанието; 
високо квалифицирани и 
предприемчиви хора; дългосрочно 
сътрудничество между различни 
държави, дисциплини и отрасли, както и 
съсредоточаване върху общественото и 
икономическото въздействие. Подобна 
идентичност ще повиши популярността 
и репутацията на EIT и ОЗИ.

Важен елемент в това отношение е и 
изграждането съвместно с ОЗИ на 
истинска „корпоративна идентичност“ 
на EIT около набор от общи ценности. 
Въпреки че всички ОЗИ и техните 
партньори имат свои собствени 
ценности и „корпоративна 
идентичност“, всички те споделят общи 
ценности, които обединяват в едно EIT 
и ОЗИ. Избрани бяха следните теми: 
високи постижения във всички 
измерения на триъгълника на знанието; 
възможности за участие на всички 
държави членки; високо 
квалифицирани и предприемчиви хора; 
дългосрочно сътрудничество между 
различни държави, дисциплини и 
отрасли, както и съсредоточаване върху 
общественото и икономическото 
въздействие. Подобна идентичност ще 
повиши популярността и репутацията на 
EIT и ОЗИ.

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение – подточка 2.1.1 – алинея 5 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ще насърчи ОЗИ да разработят по-
широка гама от програми за 
образование и обучение.

ще насърчи ОЗИ да разработят по-
широка гама от програми за 
образование и обучение в целия ЕС и да 
предлагат консултации за тях.
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Изменение 12

Предложение за решение
Приложение – подточка 2.1.2 – алинея 5 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бяха определени следните тематични 
области, в които създаването на нови 
ОЗИ разполага с най-голям потенциал 
да добави стойност към вече 
съществуващи дейности и да даде 
истински тласък на иновациите:

Бяха определени следните 
индикативни тематични области, в 
които създаването на нови ОЗИ 
разполага с най-голям потенциал да 
добави стойност към вече 
съществуващи дейности и да даде 
истински тласък на иновациите:

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение – точка 2.2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на първоначалния период 
усилията на EIT бяха съсредоточени 
най-вече върху създаването на ОЗИ.
Въпреки че укрепването на 
съществуващите центрове за високи 
постижения безспорно е сред целите на 
EIT, институтът ще трябва да 
гарантира, че осигурява ползи и за 
области на Съюза, които не участват 
пряко в ОЗИ. Поради това е от ключово 
значение EIT да насърчава активно 
разпространението на добри практики за 
интегриране на триъгълника на 
знанието с цел да се развие обща 
култура за иновации и обмен на знания.

По време на първоначалния период 
усилията на EIT бяха съсредоточени 
най-вече върху създаването на ОЗИ.
Укрепването на съществуващите 
центрове за високи постижения 
безспорно трябва да бъде сред целите 
на EIT, насърчавайки широкото 
участие на държавите членки. EIT ще 
трябва да гарантира, че осигурява ползи 
и за области на Съюза, които не 
участват пряко в ОЗИ. Поради това е от 
ключово значение EIT да насърчава 
активно разпространението на добри 
практики за интегриране на 
триъгълника на знанието с цел да се 
развие обща култура за иновации и 
обмен на знания.
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Изменение 14

Предложение за решение
Приложение – точка 2.2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще има роля да подкрепя 
развитието на иновативна политика 
и практики в областта на правата 
върху интелектуалната собственост, 
които да могат да отговорят на 
нуждите и интересите на 
участващите заинтересовани страни 
от цяла Европа и по-специално на 
МСП. Това ще насърчи по-добро 
преобразуване на резултатите от 
научните изследвания в нови 
иновативни продукти и услуги.

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение – точка 2.2 – алинея 9 а – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ще има водеща роля за развитието на 
иновативна политика и практики в 
областта на п р а в а т а  върху 
интелектуалната собственост, 
които да могат да отговорят на 
нуждите и интересите на 
участващите заинтересовани страни 
от цяла Европа и по-специално на 
МСП.

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение – точка 2.2 – алинея 9 – тире 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ще гарантира засилено участие на 
частния сектор, особено на МСП, в 
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триъгълника на знанието.

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение – точка 2.3 – алинея 5 – уводни думи 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията засили усилията си в 
подкрепа на EIT за създаването на 
стабилна и надеждна система за 
наблюдение, насочено към резултатите. 
Тази система за наблюдение ще осигури 
пълна отчетност на EIT и ОЗИ, качество 
на резултатите, принос за изпълнението 
на приоритетите на „Хоризонт 2020“, 
като в същото време ще обезпечи 
достатъчна свобода на действие в 
бизнес динамиката на ОЗИ. Тя ще 
позволи на EIT да развие солиден 
капацитет за събиране и анализиране на 
данните от ОЗИ, за измерване на 
резултатите от дейността на EIT в 
съответствие с целите на института, 
както и да сравнява методите на работа 
EIT и ОЗИ с най-добрите практики на 
европейско и световно равнище. 
Системата ще бъде разработена по 
гъвкав начин и ако е необходимо, ще 
бъде адаптирана, за да бъдат взети под 
внимание различните дейности, 
извършавани от на EIT и ОЗИ, които 
постоянно се изменят, а броят им расте. 
След препоръката на независимата 
външна оценка и общите разпоредби за 
наблюдение по линия на „Хоризонт 
2020“ Комисията в партньорство с EIT и 
ОЗИ предложи създаването на система 
за наблюдение на ефективността на EIT, 
насочено към резултатите и провеждано 
на четири равнища на дейност:

Комисията засили усилията си в 
подкрепа на EIT за създаването на 
стабилна и надеждна система за 
наблюдение, насочено към резултатите. 
Тази система за наблюдение ще осигури 
пълна отчетност на EIT и ОЗИ, качество 
на резултатите, принос за изпълнението 
на приоритетите на „Хоризонт 2020“, 
като в същото време ще обезпечи 
достатъчна свобода на действие в 
бизнес динамиката  на ОЗИ и 
отвореност към нови идеи и 
партньорства. Тя ще позволи на EIT да 
развие солиден капацитет за събиране и 
анализиране на данните от ОЗИ, за 
измерване на резултатите от дейността 
на EIT в съответствие с целите на 
института, както и да сравнява методите 
на работа EIT и ОЗИ с най-добрите 
практики на европейско и световно 
равнище. Системата ще бъде 
разработена по гъвкав начин и ако е 
необходимо, ще бъде адаптирана, за да 
бъдат взети под внимание различните 
дейности, извършавани от на EIT и 
ОЗИ, които постоянно се изменят, а 
броят им расте. След препоръката на 
независимата външна оценка и общите 
разпоредби за наблюдение по линия на 
„Хоризонт 2020“ Комисията в 
партньорство с EIT и ОЗИ предложи 
създаването на система за наблюдение 
на ефективността на EIT, насочено към 
резултатите и провеждано на четири 
равнища на дейност:
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Изменение 18

Предложение за решение
Приложение – точка 3.2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимодействията между EIT и ОЗИ не 
само осигуряват необходимата рамка, за 
успешна работа на ОЗИ, но и са в 
основата на процеса на взаимен обмен 
на опит, който позволява на EIT да 
изпълнява ролята си на изпитателна 
площадка за нови иновационни модели. 
За да могат ОЗИ да разполагат с 
подходящи рамкови условия, EIT трябва 
да дава ясни и последователни насоки 
на всеки един етап от процеса, без обаче 
да е прекалено авторитарен. За 
постигането на максимална ефективност 
взаимодействията между централния 
офис на EIT и ОЗИ трябва да са редовни 
и да се основават на доверие. За това 
следва да допринасят както договорните 
отношения между EIT и ОЗИ, така и 
организацията на работата в централния 
офис на EIT.

Взаимодействията между EIT и ОЗИ не 
само осигуряват необходимата рамка, за 
успешна работа на ОЗИ, но и са в 
основата на процеса на взаимен обмен 
на опит, който позволява на EIT да 
изпълнява ролята си на изпитателна 
площадка за нови иновационни модели. 
За да могат ОЗИ да разполагат с 
подходящи рамкови условия, EIT трябва 
да дава ясни и последователни насоки 
на всеки един етап от процеса, без обаче 
да е прекалено авторитарен. Тези 
насоки биха могли по-конкретно да 
обхванат управлението на ОЗИ и 
сътрудничеството с техните 
партньори. За постигането на 
максимална ефективност 
взаимодействията между централния 
офис на EIT и ОЗИ трябва да са 
систематични и редовни, както и 
ясни, открити, прозрачни и да се 
основават на доверие. За това следва да 
допринасят както договорните 
отношения между EIT и ОЗИ, така и 
организацията на работата в централния 
офис на EIT.

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение – точка 3.2 – алинея 3 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ще осигурят насоки за управлението 
на ОЗИ и сътрудничеството с 
техните партньори.
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Изменение 20

Предложение за решение
Приложение – точка 3.3 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това активната консултация на 
най-ранен етап с други институции на 
ЕС, по-специално със съответните 
служби на Комисията, ще спомогне за 
максимално увеличаване на полезните 
взаимодействия и за взаимното 
споделяне на опит с други инициативи 
на ЕС.

Освен това активната консултация на 
най-ранен етап с други институции на 
ЕС ще спомогне за максимално 
увеличаване на полезните 
взаимодействия и за взаимното 
споделяне на опит с други инициативи 
на ЕС. EIT ще поддържа постоянен 
диалог с Европейския парламент и със 
съответните служби на Комисията.

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на нарастваща 
конкуренция в световен мащаб и 
предвид демографското 
предизвикателство, пред което са 
изправени държавите-членки, бъдещият 
икономически растеж и заетостта в 
Европа все повече ще разчитат на 
иновационни пробиви по отношение на 
продукти, услуги и бизнес модели, 
както и на способността на Европа да 
развива, привлича и задържа 
талантливите кадри. Въпреки че в 
Европа има отделни примери за 
успешно внедрени иновации, като цяло 
държавите-членки на ЕС се изявяват по-
слабо в сравнение със световните 
лидери в областта на иновациите. Освен 
това ЕС е изправен пред засилена 
конкуренция за привличане на таланти 
от страна на нови центрове за високи 
постижения в бързо развиващите се 

Основанията за извеждането на 
научните изследвания, образованието и 
иновациите на преден план са 
разбираеми. В контекста на нарастваща 
конкуренция в световен мащаб и 
предвид демографското 
предизвикателство, пред което са 
изправени държавите членки, бъдещият 
икономически растеж и заетостта в 
Европа все повече ще разчитат на 
иновационни пробиви по отношение на 
продукти, услуги и бизнес модели, 
както и на способността на Европа да 
развива, привлича и задържа 
талантливите кадри и на способността 
на гражданите да използват, 
възприемат и прилагат тези 
иновации. Въпреки че в Европа има 
отделни примери за успешно внедрени 
иновации, като цяло държавите-членки 
на ЕС се изявяват по-слабо в сравнение 
със световните лидери в областта на 
иновациите. Освен това ЕС е изправен 
пред засилена конкуренция за 
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икономики. привличане на таланти от страна на 
нови центрове за високи постижения в 
бързо развиващите се икономики.

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации. Въпреки че несъмнено са 
факт на цялата територия на ЕС, 
високите достижения във висшето 
образование, научните изследвания и 
иновациите все още твърде често 
остават разпокъсани. Европа трябва да 
преодолее тази липса на стратегическо 
трансгранично сътрудничество между 
държави, сектори и дисциплини. Освен 
това Европа трябва да възприеме
истинска предприемаческа култура, 
която е от решаващо значение, за да 
може да се използва стойността на 
научните изследвания и иновациите, за
да се създадат нови дружества и за да 
могат иновациите да намерят реално 
пазарно приложение в отрасли с висок 
потенциал за растеж. Необходимо е 
Европа да насърчава ролята на висшите 
учебни заведения като двигатели на 
иновациите, тъй като талантливите 
личности трябва да притежават нужните 
умения, знания и нагласи, за да тласкат 
напред иновациите.

Следователно е необходима истинска 
промяна в нашите системи и образци за 
иновации. Въпреки че несъмнено са 
факт на цялата територия на ЕС, 
високите достижения във висшето 
образование, научните изследвания и 
иновациите все още твърде често 
остават разпокъсани. Европа трябва да 
преодолее тази липса на стратегическо 
трансгранично сътрудничество между 
държави, сектори и дисциплини. Освен 
това Европа притежава силна, 
открита и истинска предприемаческа 
култура със значително разнообразие 
от малки и средни предприятия, която 
е от решаващо значение, за да може да 
се развие и да се подпомогне 
използването на стойността на 
научните изследвания и иновациите, да 
се създадат нови дружества и да се 
постигне реално пазарно приложение
на иновациите в отрасли с висок 
потенциал за растеж. Необходимо е 
Европа да насърчава ролята на висшите 
учебни заведения като двигатели на 
иновациите, тъй като талантливите 
личности трябва да притежават нужните 
умения, знания и нагласи, за да тласкат 
напред иновациите.

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение – част 1 – точка 1.1 – параграф 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изграждането на ОЗИ като отделни 
правни субекти, ръководени от 
генерален директор, определено се 
откроява от традиционния подход с 
участието на повече бенефициери. 
Освен това всички ОЗИ се ръководят от 
бизнес логика при стратегическото 
планиране на дейностите си и всички 
прилагат принципа за съвместно 
ползване на материално-техническа 
база: те привличат различни екипи, 
които работят на едно и също място; 
служат като централен пункт за обмен 
на информация за редица дейности на 
ОЗИ; и съчетават квалификации и 
умения, придобити в различни области 
на специализация на паневропейско 
равнище.

Изграждането на ОЗИ като отделни 
правни субекти, ръководени от 
генерален директор, определено се 
откроява от традиционния подход с 
участието на повече бенефициери. 
Освен това всички ОЗИ се ръководят от 
бизнес логика при стратегическото 
планиране на дейностите си и всички 
прилагат принципа за съвместно 
ползване на материално-техническа 
база: те привличат различни екипи, 
които работят на едно и също място; 
служат като централен пункт за обмен 
на информация за редица дейности на 
ОЗИ; и съчетават квалификации и 
умения, придобити в различни области 
на специализация на паневропейско 
равнище. ОЗИ следва да могат да 
мобилизират инвестиции и 
дългосрочни ангажименти от страна 
на частния, публичния и третия 
сектор.

Изменение 24

Предложение за решение
Приложение – част 2 – точка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. Като 
набелязва, анализира и споделя добрите 
практики, както и нови модели за 
управление и финансиране, създадени 
от ОЗИ, EIT се стреми да гарантира, че 
знанията, създадени в рамките на EIT и 
ОЗИ, се разпространяват и използват 
пълноценно за благото на хора и 

В бъдеще усилията на EIT трябва да са 
насочени към това, да направи 
натрупания от ОЗИ опит разбираем и 
приложим и на други места в Европа, 
както и да го вгради в култура, способна 
да служи като образец за подражание в 
Европа и отвъд границите й. Като 
набелязва, анализира и споделя добрите 
практики, както и нови модели за 
управление и финансиране, създадени 
от ОЗИ, EIT се стреми да гарантира, че 
знанията, създадени в рамките на EIT и 
ОЗИ, се разпространяват и използват 
пълноценно за благото на широката 
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институции, включително онези, 
които не участват пряко в ОЗИ.

общественост, частните 
предприятия и институциите, 
включително онези, които не участват 
пряко в ОЗИ.
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