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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20 има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност и за 
справяне с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски за 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора в 
съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

(3) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 
2020“ — Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.)20 има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели на Съюза 
за по-голяма конкурентоспособност, да 
привлекат частни инвестиции и да 
спомогнат за справяне с обществените 
предизвикателства. Тези партньорства 
следва да се основават на дългосрочен 
ангажимент, включващ балансиран 
принос от страна на всички 
партньори, да носят отговорност за 
постигането на целите си и да бъдат 
съобразени със стратегическите цели 
на Съюза, свързани с научните 
изследвания, развойната дейност и 
иновациите. Управлението и 
функционирането на тези 
партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и да дава възможност за 
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участие на широк кръг 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните си области.
Участието на Съюза в тези партньорства 
може да бъде под формата на финансови 
вноски за съвместни предприятия, 
създадени въз основа на член 187 от 
Договора в съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

__________________ __________________
20 OВ … [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“].

20 OВ … [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“].

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Консорциумът е организация с 
нестопанска цел, която бе създадена, за 
да представлява промишлената група, 
подкрепяща съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства. Неговите членове 
обхващат цялата верига на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства —
големи предприятия, малки и средни 
предприятия (МСП), регионални 
клъстери, европейски търговски 
асоциации и европейски технологични 
платформи. Целта на консорциума е да 
осигурява и стимулира технологичното 
и икономическото развитие на 
биотехнологичните производства в 
Европа. Всички заинтересовани страни 
по веригата на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства могат да кандидатстват за 
членство. Консорциумът прилага общи 
принципи на отвореност и прозрачност 
по отношение на членството, с което 
осигурява широкото участие на 

(7) Консорциумът е организация с 
нестопанска цел, която бе създадена, за 
да представлява промишлената група, 
подкрепяща съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства. Неговите членове 
обхващат цялата верига на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства —
големи предприятия, малки и средни 
предприятия (МСП), регионални 
клъстери, европейски търговски 
асоциации и европейски технологични 
платформи. Целта на консорциума е да 
осигурява и стимулира технологичното 
и икономическото развитие на 
биотехнологичните производства в 
Европа. Всички заинтересовани страни 
по веригата на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства могат да кандидатстват за 
членство. Консорциумът прилага 
установените в рамковата програма 
общи принципи на отвореност и 
прозрачност по отношение на 
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промишления сектор. членството и вземането на решения, с 
което осигурява най-широкото 
възможно участие на промишления 
сектор и МСП.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Някои от най-големите ресурси 
на биомаса в Съюза се намират в най-
слабо населените му региони. Поради 
това е наложително работата на 
съвместното предприятие и 
предлаганите възможности да 
достигнат и до тези най-отдалечени 
региони.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да ограничи 
различните проявления на пазарна 
ефективност, която възпрепятства 
частния сектор да инвестира в 
предконкурентни научни изследвания, 
демонстрационни и внедрителски 
дейности за биотехнологични 
производства в Европа. По-специално 
следва да се установи наличието на 
надеждно снабдяване с биомаса, като се 
вземат предвид други конкурентни 
обществени и екологични потребности, 
и да се подкрепи разработването на 

(11) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да ограничи 
различните проявления на пазарна 
ефективност, която възпрепятства 
частния сектор да инвестира в 
предконкурентни научни изследвания, 
демонстрационни и внедрителски 
дейности за биотехнологични 
производства в Европа. По-специално 
следва да се установи наличието на 
надеждно и непрекъснато снабдяване с
произведена по устойчиви методи
биомаса, като се вземат предвид други 
конкурентни обществени и екологични 
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авангардни технологии за преработка, 
широкомащабни демонстрационни 
дейности и инструменти на политиката, 
като по този начин се намали рискът за 
частните инвестиции за научни 
изследвания и иновации във връзка със 
създаването на устойчиви и 
конкурентоспособни продукти на 
биологична основа и биогорива.

потребности, и да се подкрепи 
разработването на авангардни 
технологии за преработка от голям и 
малък мащаб, широкомащабни 
демонстрационни дейности (като по-
специално се вземат предвид отделни 
селскостопански субекти, както и
селскостопанските райони) и
инструменти на политиката, като по 
този начин се намали рискът за частните 
инвестиции за научни изследвания и 
иновации във връзка със създаването на 
устойчиви и конкурентоспособни 
продукти на биологична основа и 
биогорива и се създаде възможност за
всички заинтересовани лица, 
включително такива от селските 
райони, да извлекат ползи от тази 
инициатива.

Обосновка

Достъпът до знания, резултати от изследвания и най-нови технологии е особено 
важен и земеделските стопани следва да имат вече възможността да се възползват 
от него, за да могат да постигнат най-добри резултати от своята работа. Поради 
това съвместната технологична инициатива следва да гарантира, че резултатите 
от нейните действия в областта на изследванията и новите технологии ще 
достигнат и до най-малките субекти от всички етапи на веригата на създаване на 
стойност, каквито в случая са земеделските стопани.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да бъде публично-
частно партньорство, целящо 
увеличаването на инвестициите в 
изграждането на устойчив сектор за 
биотехнологични производства в 
Европа. Тя следва да донесе екологични 
и социално-икономически ползи за 

(12) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да бъде публично-
частно партньорство, целящо 
увеличаването и разширяването на 
обхвата на инвестициите в 
изграждането на устойчив сектор за 
биотехнологични производства в 
Европа, тъй като биотехнологичните 
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европейските граждани, да повиши 
конкурентоспособността на Европа и да 
допринесе за утвърждаването на Европа 
като ключов фактор в научните 
изследвания, демонстрирането и 
внедряването на усъвършенствани 
продукти на биологична основа и 
биогорива.

производства могат да имат 
значителен принос за постигането на 
целта за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж до 2020 г. Тя 
следва да донесе екологични и 
социално-икономически ползи за 
европейските граждани, да повиши 
конкурентоспособността на Европа и да 
допринесе за утвърждаването на Европа 
като ключов фактор в научните 
изследвания, демонстрирането и 
внедряването на усъвършенствани 
продукти на биологична основа и 
биогорива.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целта на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства е изпълнението на 
програма за научноизследователска и 
иновационна дейност в Европа, която да 
извърши оценка на наличността на 
възобновяеми биологични ресурси с 
възможност за използване при 
производството на материали на 
биологична основа и въз основа на това 
да се подкрепи изграждането на 
устойчиви вериги на добавената 
стойност в областта на 
биотехнологичните производства. Тези 
дейности следва да се осъществяват 
чрез сътрудничество между 
заинтересованите страни по целите 
вериги на добавената стойност в 
областта на биотехнологичните 
производства, включително първичното 
производство и преработвателната 
промишленост, потребителските марки, 
МСП, научноизследователските и 
технологичните центрове и 

(13) Целта на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства е изпълнението на 
програма за научноизследователска и 
иновационна дейност в Европа – като 
биотехнологичните производства 
представляват крайъгълен камък за 
биоикономиката по отношение на 
стимулирането на икономическия 
растеж и създаването на работни 
места, която програма да извърши 
оценка на наличността на възобновяеми 
биологични ресурси с възможност за 
използване при производството на 
материали на биологична основа и въз 
основа на това да се подкрепи 
изграждането на устойчиви вериги на 
добавената стойност в областта на 
биотехнологичните производства. Тези 
дейности следва да се осъществяват 
чрез открито и прозрачно
сътрудничество между 
заинтересованите страни по целите 
вериги на добавената стойност в 
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университетите. областта на биотехнологичните 
производства, включително първичното 
производство и преработвателната 
промишленост, потребителските марки, 
МСП, научноизследователските и 
технологичните центрове и 
университетите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За постигането на максимално 
въздействие съвместното предприятие 
„БП “ следва да установи тясно 
взаимодействие с други програми на 
ЕС, например в областта на 
образованието, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, както 
и с фондовете на политиката на 
сближаване и политиката за развитие на 
селските райони, които могат да окажат 
конкретна помощ за укрепването на 
националния и регионалния капацитет 
за научноизследователска дейност и 
иновации в контекста на стратегиите за 
интелигентна специализация.

(16) За постигането на максимално 
въздействие съвместното предприятие 
„БП “ следва да установи тясно 
взаимодействие с други програми на 
ЕС, например в областта на 
образованието, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, както 
и с фондовете на политиката на 
сближаване и политиката за развитие на 
селските райони, които могат да окажат 
конкретна помощ за укрепването на 
националния и регионалния капацитет 
за научноизследователска дейност и 
иновации в контекста на стратегиите за 
интелигентна специализация. 
Необходимо е да се подобри 
координацията, комуникацията и 
допълняемостта с други политики и 
фондове, както и да се намерят 
възможности за кръстосано 
финансиране. От жизненоважно 
значение също така е на 
съответните заинтересовани лица да 
се предоставя информация относно 
дейностите на съвместното 
предприятие и възможностите за 
подкрепа на създаването на 
устойчиви вериги на добавената 
стойност на основата на 
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биотехнологични производства.

Обосновка

По-добрата координация, комуникацията и допълняемостта с други политики и 
фондове, както и кръстосаното финансиране представляват необходими действия за 
успешното изпълнение на проектите в рамките на съвместната технологична 
инициатива. Благодарение на тях ще стане възможно внедряването на нови 
технологични решения, закупуването на ново оборудване, подобряването на 
инфраструктурата и участието в обучения.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства следва да се основава на 
подход отдолу-нагоре, което е от 
огромно значение за използването на 
потенциала на всички региони, и по-
специално на подкрепата за 
местните и регионалните действия, 
при поддържане на постоянен 
контакт с местните и регионалните 
органи. Тя би следвало да допринесе за 
повишаването на осведомеността на 
обществеността за значението на 
биоикономиката и за огромните 
ползи от нея. Тя следва да се възползва 
от специализираните знания на 
регионите, да засили 
сътрудничеството между науката, 
предприятията и публичните органи 
в рамките на т. нар. „тройна 
спирала“, която има за цел 
изграждането на отворена и 
експанзивна икономика, улесняването 
на трансграничния поток от 
инвестиции и насърчаването на 
ефективното сътрудничество, чиято 
основа е конкурентната 
допълняемост и оптималното 
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използване на изследователската 
инфраструктура между отделните 
научните звена и между научните 
звена и предприятията. 

Обосновка

Подходът отдолу-нагоре засилва последователността на решенията, вземани на 
местно равнище, повишава качеството на управлението, допринася за засилването на 
обществения капитал в регионите и също така стимулира прилагането на 
иновационни решения. 

Повишаването на обществената осведоменост по отношение на биоикономиката и 
създаването на „общество, основано на биотехнологичните производства“ 
представлява един от ключовите катализатори на цялостния преход към 
производство на основата на възобновяеми биологични ресурси в Европа. 

Регионите са най-близо до гражданите, представляват елемент, свързващ научните 
институции, предприятията, местните органи на управление и гражданското 
общество. Поради това те играят такава съществена роля в процеса на повишаване 
на осведомеността на обществото и следва да бъдат взети предвид в текста..

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За постигане на целите си 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да предоставя финансова помощ главно 
под формата на безвъзмездни средства, 
отпускани на участниците след 
провеждането на открити конкурси въз 
основа на покани за представяне на 
предложения.

(20) За постигане на целите си 
съвместното предприятие „БП“ следва 
да предоставя финансова помощ главно 
под формата на безвъзмездни средства, 
отпускани на участниците след 
провеждането на открити и прозрачни
конкурси въз основа на покани за 
представяне на предложения.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да се гарантира, че по-
малките участници и финансиращи 
страни получават подобни ползи, 
всички приноси и подборът на 
проектите са напълно прозрачни и 
открити.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допринесе за постигането на 
целите на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства, за устойчива 
нисковъглеродна икономика, 
използваща по-ефективно ресурсите, и 
за повишаване на икономическия 
растеж и заетостта, по-специално в 
селските райони, чрез разработване на
устойчиви и конкурентоспособни 
биотехнологични производства в 
Европа, основани на авангардни 
рафинерии за биогорива, които се 
снабдяват с биомаса по устойчив начин; 
и по-конкретно:

б) да допринесе за постигането на 
целите на съвместната технологична 
инициатива за биотехнологични 
производства, за устойчива 
нисковъглеродна икономика, 
използваща по-ефективно ресурсите, и 
за ускоряване на икономическия растеж 
и увеличаване на заетостта, по-
специално в селските райони и в 
районите със значителни ресурси от 
биомаса и потенциал за развитие на 
продукти на биологична основа, чрез 
разработване на устойчиви и 
конкурентоспособни биотехнологични 
производства в Европа, основани на 
авангардни рафинерии за биогорива, 
които се снабдяват с биомаса по 
устойчив начин; и по-конкретно:

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да демонстрира технологии за
производството на нови химически 
компоненти, нови материали и нови 
потребителски продукти от европейска 
биомаса, която е алтернатива на 
изкопаемите суровини;

в) да се демонстрират и 
популяризират технологични 
решения от голям и малък мащаб, 
позволяващи производството на нови 
химически компоненти, нови материали 
и нови потребителски продукти от 
произведена по устойчиви методи
европейска биомаса, която е 
алтернатива на изкопаемите суровини;
както и да подкрепя иновациите и 
търсенето на нови източници на 
растеж, които да създадат 
възможност за цялостно 
оползотворяване на интелектуалния 
капитал;

Обосновка

По-доброто и ефективно популяризиране на иновационните технологии ще ускори 
използването им на всички етапи от веригата на създаване на стойност, базираща се 
на биосуровини. 

Цялостното оползотворяване на интелектуалния капитал (човешките ресурси на 
предприятието, експертите, учените) ще ускори развитието на съвместното 
предприятие „Биотехнологични производства“ и на всички мерки, насочени към 
процъфтяването на биоикономиката, и по този начин ще укрепи 
конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. 

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да разработи бизнес модели, които 
включват икономическите оператори по 
цялата верига на добавената стойност от 
доставката на биомаса през 
биорафинериите до потребителите на 
материали, химически вещества и 
горива на биологична основа, 

г) да разработи бизнес модели, които 
включват икономическите оператори по 
цялата верига на добавената стойност от 
доставката на биомаса през 
биорафинериите до потребителите на 
материали, химически вещества и 
горива на биологична основа, 
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включително чрез създаване на нови 
междусекторни връзки и подкрепа на 
междуотрасловите клъстери; и

включително чрез създаване на нови 
междусекторни връзки, подкрепа на 
междуотрасловите клъстери, както и 
на развитието на междурегионално и 
транснационално сътрудничество; и

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да въведе авангардни рафинерии за 
биогорива, прилагащи технологии и 
бизнес модели за материали, химически 
вещества и горива на биологична 
основа, и да демонстрира подобрения 
на разходите и резултатите до равнища, 
на които се постига 
конкурентоспособност спрямо 
алтернативните изкопаеми суровини.

д) да въведе авангардни рафинерии за 
биогорива, прилагащи устойчиви
технологии и бизнес модели за 
материали, химически вещества и 
горива на биологична основа, и 
демонстриращи подобрения на 
разходите и резултатите до равнища, на 
които се постига конкурентоспособност 
спрямо алтернативните изкопаеми 
суровини.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да гарантира предаването на 
резултатите от изследванията в 
областта на иновационните 
технологии, свързани с 
биоикономиката, на всички субекти, 
включително на индивидуалните 
земеделски стопани, така че всички 
да могат да се възползват от тях във 
възможна най-голяма степен. 

Обосновка

Съществуващите структурни условия в селското стопанство и в свързаните с него 
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сектори, както и твърде ограничените собствени средства водят до това, че 
субектите не винаги разполагат с достъп до най-новата информация относно 
достъпа до иновационни технологии. Често се срещат и проблеми по отношение на 
бързото приложение на научните познания в практиката.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) извършва дейности по информиране, 
популяризиране, внедряване и 
разпространение на резултатите, като се 
прилагат mutatis mutandis разпоредбите 
на член 22 от Регламент (ЕС) № .../2013 
[рамковата програма „Хоризонт 2020“];

з) извършва дейности по информиране, 
предаване, популяризиране, внедряване 
и разпространение на резултатите, като 
се прилагат mutatis mutandis
разпоредбите на член 22 от Регламент 
(ЕС) № .../2013 [рамковата програма 
„Хоризонт 2020“];

Обосновка

По-доброто и ефективно популяризиране на иновационните технологии ще ускори 
използването им на всички етапи от веригата на създаване на стойност, базираща се 
на биосуровини.

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение I – част 11 – точка 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) състоянието на съответните 
национални или регионални програми 
за научни изследвания и иновации и 
установяването на възможни области на 
сътрудничество, включително за 
внедряване на технологии за БП;

а) състоянието на съответните 
национални или регионални програми 
за научни изследвания и иновации и 
установяването на възможни области на 
сътрудничество, включително за 
внедряване на технологии за БП, за да 
се създаде възможност за 
взаимодействия и да се избегнат 
случаите на припокриване.
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