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КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът е част от пакета „Хоризонт 2020“, представен от Комисията през ноември 
2011 г. Целта на пакета е да се установи Рамковата програма за научни изследвания и 
иновации за периода 2014—2020 г.

Политиката на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите е 
от особено значение за конкурентоспособността на Съюза. Целта е ЕС да се 
приспособи към променящия се свят, като следва политика по отношение на научните 
изследвания, която го извежда на челно място в областта на технологиите, като по този 
начин се разкриват работни места и се стимулира икономиката.

Този регламент е основният инструмент в пакета „Хоризонт 2020“; с него се установява 
самата рамкова програма за научни изследвания и иновации. В качеството си на 
основен регламент този инструмент подлежи на процедурата на съвместно вземане на 
решение.

Интересът, който комисията по правни въпроси проявява към този регламент, като цяло 
се свежда до етичните въпроси, тъй като нейната отговорност обхваща етичните 
въпроси, свързани с новите технологии. Ето защо комисията ограничи измененията, 
които внася, до етичните въпроси, повдигнати в проекта на регламент.

Основният етичен въпрос в случая е свързан с научните изследвания, при които се 
използват човешки ембрионални стволови клетки. Седмата рамкова програма (2007—
2013 г.) беше одобрена, след като по същия етичен въпрос беше постигнат деликатен 
компромис. Настоящото проектостановище има за цел да разреши проблема, като 
същевременно се стреми да осигури по-голяма правна яснота.

Ето защо комисията предлага научните изследвания, които включват унищожаването 
на човешки ембриони или които използват човешки ембрионални стволови клетки, да 
бъдат изцяло лишени от финансиране от страна на ЕС. По този начин отделните 
държави членки могат да решават, в съответствие с етичните си норми, дали да 
финансират такива научни изследвания от собствения си бюджет.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Научните изследвания и 
иновациите в много случаи се 
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основават на възможността 
учените, научноизследователските 
институции, предприятията и 
гражданите да имат достъп до 
научна информация, както и да 
споделят и използват тази 
информация. За да се увеличи 
разпространението и използването 
на знания, устойчивият достъп до 
научни публикации, който вече е 
заложен в Седмата рамкова програма, 
следва да бъде общ принцип за 
научните публикации, които 
получават публично финансиране от 
„Хоризонт 2020“. Освен това в 
рамките на „Хоризонт 2020“ следва 
да се експериментира със свободния 
достъп по интернет до научни данни, 
генерирани или събрани от публично 
финансирани научни изследвания, 
като целта е до 2020 г. свободният 
достъп до такива данни да стане 
общо правило. По целесъобразност 
разходите за публикуването могат да 
се покриват от бюджета на 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се спазва също така член 13 от 
ДФЕС и да се намали използването на 
животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на животните 
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за лабораторни цели. Всички дейности 
следва да се извършват при гарантирано 
високо равнище на защита на човешкото 
здраве в съответствие с член 168 от 
ДФЕС.

за лабораторни цели. 
Научноизследователските дейности 
следва също да зачитат правните или 
административните разпоредби и 
обичаите на държавите членки.
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантирано високо 
равнище на защита на човешкото здраве 
в съответствие с член 168 от ДФЕС и с 
член 35 от Хартата на основните 
права на ЕС с цел да се улесни 
упражняването от всекиго на 
правото на достъп до здравна 
профилактика и на правото на 
ползване на медицински грижи при 
условията, установени от 
националните законодателства и 
практики.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да подчертае, че научните изследвания 
продължават да се уреждат от националното право.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на
човешки ембрионални стволови клетки.
Използването на човешки стволови 
клетки, били те от възрастни или от 
ембриони, е по усмотрение на учените 
с оглед на целите, които те желаят 
да постигнат, и подлежи на строго 
оценяване за съответствие с 
етичните стандарти. Не се 
финансират проекти, включващи 
използването на човешки 
ембрионални стволови клетки, които 
проекти не са получили необходимите 
одобрения от компетентните органи 
на държавите-членки. Не се 

(25) Съществуват значителни 
различия между националните 
законодателства по отношение на 
научните изследвания, използващи 
човешки ембриони и човешки 
ембрионални стволови клетки.
Политиката на Съюза не следва да се 
стреми да хармонизира националните 
законодателства. Във връзка със 
Седмата рамкова програма 
Комисията обяви, че ще се придържа 
към настоящата практика и няма да 
представя на регулаторния комитет 
предложенията за проекти, които 
включват научноизследователски 
дейности, които унищожават 
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финансират дейности, които са 
забранени във всички държави-членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава-членка, в която тази 
дейност е забранена.

човешки ембриони, включително за 
набавяне на стволови клетки1. Този 
ангажимент следва да се добави в 
настоящия регламент, с цел да се 
обезпечи правна сигурност. 
Комисията следва активно да 
подкрепя научните изследвания, 
насочени към разработването на 
алтернативи на ембрионалните 
стволови клетки.
__________________
1 Точка 12 от декларацията на 
Комисията относно член 6, 
приложена към Решение 
№ 1982/2006/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—
2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да придаде правна сила на ангажимента на 
Комисията по отношение на изследванията в областта на стволовите клетки.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 

1. В рамките на приоритетите по 
„Хоризонт 2020“ и между тях се 
осъществяват връзки и интерфейси. В 
това отношение особено внимание се 
обръща на: разработването и 
прилагането на базови и промишлени 
технологии от ключово значение; 
довеждането на откритията до пазарна 
реализация; междудисциплинарните 
изследвания и иновации; социалните, 
икономическите и хуманитарните 
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науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
сътрудничеството с трети държави; 
сериозните научни изследвания и 
иновации, включително равенство 
между половете; повишаването на 
привлекателността на изследователската 
професия и улесняването на 
трансграничната и междусекторната 
мобилност на учените.

науки; функционирането и 
завършването на европейското 
научноизследователско пространство; 
развитието на научните изследвания 
в областта на правните системи на 
държавите членки; сътрудничеството 
с трети държави; сериозните научни 
изследвания и иновации, включително 
равенство между половете; 
повишаването на привлекателността на 
изследователската професия и 
улесняването на трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Обосновка

С оглед на правните и етичните въпроси, свързани с определени видове научни 
изследвания, правните изследвания следва също да се финансират съгласно 
предложението.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По отношение на 
научноизследователските проекти с 
участието на хора в качеството им 
на участници или крайни 
потребители „Хоризонт 2020“ 
гарантира, че всички участници и 
обществени групи се третират по 
еднакъв начин.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 а
Свободен достъп
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С оглед да се подобри използването и 
разпространението на резултатите 
и по този начин да се стимулират 
европейските иновации, се насърчава 
устойчивият свободен достъп до 
публикации, свързани с финансирани 
по линия на „Хоризонт 2020“ научни 
изследвания, като същевременно се 
полагат усилия за гарантиране на 
възможността европейските учени 
да публикуват в най-престижните 
журнали и други форуми. Може да се 
насърчава свободният достъп до 
научни данни, генерирани или събрани 
в рамките на научни изследвания, 
финансирани по линия на „Хоризонт 
2020“.
Когато публикациите във връзка с 
„Хоризонт 2020“ се публикуват в 
свободно достъпен и безплатен за 
читателите формат, разходите за 
публикуването се покриват от 
бюджета на „Хоризонт 2020“.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички изследователски и 
иновационни дейности по 
„Хоризонт 2020“ се извършват в 
съответствие с етичните принципи и 
съответното национално, съюзно и 
международно законодателство, 
включително Хартата на основните права 
на Европейския съюз и Европейската 
конвенция за защита на правата на човека 
и нейните допълнителни протоколи.

1. Всички изследователски и 
иновационни дейности по „Хоризонт 
2020“ се извършват в съответствие с 
етичните принципи и съответното 
национално, съюзно и международно 
законодателство, включително 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и нейните допълнителни 
протоколи, Декларацията от 
Хелзинки относно етичните 
принципи за медицинските 
изследвания, в които участват хора, 
на Световната медицинска 



AD\913037BG.doc 9/12 PE489.509v02-00

BG

асоциация, Конвенцията на Съвета 
на Европа от 4 април 1997 г. за 
защита на правата на човека и на 
човешкото достойнство във връзка с 
прилагането на постиженията на 
биологията и медицината и 
допълнителните протоколи към 
нея, както и Резолюция № 59/280 на 
Общото събрание на Организацията 
на обединените нации от 8 март 
2005 г. относно клонирането на 
хора.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването на човешки ембриони 
единствено с цел научни изследвания 
или за набавяне на стволови клетки, 
включително посредством трансфер на 
ядра от соматични клетки.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научни изследвания, които 
включват унищожаване на човешки 
ембриони;

Обосновка

Настоящото изменение изключва възможността за финансиране на научни 
изследвания, които включват унищожаване на човешки ембриони.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) научни изследвания, използващи 
човешки ембрионални стволови 
клетки.

Обосновка

Настоящото изменение изключва възможността за финансиране на научни 
изследвания, използващи човешки ембрионални стволови клетки.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно човешки стволови 
клетки, както на възрастни, така и на 
ембриони, в зависимост както от 
съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

4. Могат да бъдат финансирани научни 
изследвания относно други видове
човешки стволови клетки в зависимост 
както от съдържанието на научното 
предложение, така и от правната рамка 
на съответните държави членки. Не се 
предоставя финансиране за 
научноизследователски дейности, които 
са забранени във всички държави 
членки. Не се финансира определена 
дейност в държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

Обосновка

Настоящото изменение е следствие от забраната за финансиране на научни 
изследвания, използващи човешки ембрионални стволови клетки.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3 - буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации;

в) действия, които обединяват резултати 
от редица проекти, включително такива 
с евентуално финансиране от други 
източници, за да предоставят удобни за 
ползване бази данни и доклади, 
обобщаващи основните констатации, 
както и по целесъобразност дейности 
за тяхното съобщаване и 
разпространение сред научната 
общност и сред широката 
общественост;
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