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Изменение 1
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

(-1) подчертава значението на 
научноизследователската и 
развойната дейност, за да се отговори 
на основните предизвикателства, 
пред които трябва да се изправи 
Европейският съюз, по-специално в 
рамките на стратегията ЕС 2020;
припомня, че политиката на 
сближаване силно допринася за 
финансирането на дейности за 
научноизследователска и развойна 
дейност в регионите;

Or. fr

Изменение 2
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложенията на 
Комисията, целящи опростяване на 
административните формалности на 
рамковите програми за научни 
изследвания, по-специално 
постепенното въвеждане на 
финансиране, основаващо се на 
постиженията;

1. приветства предложенията на
Комисията, целящи опростяване на 
административните формалности на 
сложните и скъпо струващи тръжни 
процедури и процедури по прилагане на 
рамковите програми за научни 
изследвания;

Or. de



PE445.865v01-00 4/20 AM\825619BG.doc

BG

Изменение 3
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложенията на 
Комисията, целящи опростяване на 
административните формалности на 
рамковите програми за научни 
изследвания, по-специално 
постепенното въвеждане на 
финансиране, основаващо се на 
постиженията;

1. одобрява предложенията на 
Комисията, целящи опростяване на 
административните формалности на 
рамковите програми за научни 
изследвания, по-специално 
постепенното въвеждане на 
финансиране, основаващо се на 
постиженията, и на прилагане на 
еднократни общи суми за персонала, 
по съответния проект;

Or. fr

Изменение 4
Евгени Кирилов

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложенията на 
Комисията, целящи опростяване на 
административните формалности на 
рамковите програми за научни 
изследвания, по-специално 
постепенното въвеждане на 
финансиране, основаващо се на 
резултатите;

1. одобрява предложенията на 
Комисията, целящи опростяване на 
административните формалности на 
рамковите програми за научни 
изследвания, по-специално 
постепенното въвеждане на 
финансиране, основаващо се на 
резултатите; подчертава, че 
качествата на проектите следва да 
имат предимство пред тематичния 
им обхват и предлага преразглеждане 
на правилото да има по един проект 
на тема, което се прилага в много 
покани за предложения (по Седмата 
рамкова програма), за да се даде 
възможност на повече региони на ЕС 
да се възползват от кофинансиране по 
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Седмата рамкова програма;

Or. en

Изменение 5
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства предложението за 
преминаване към финансиране, 
основаващо се на резултатите за 
избрани подходящи проекти, но 
подчертава въпреки това, че поради 
присъщата непредсказуемост на 
научните изследвания има проекти, 
които носят добавена стойност 
чиито резултати не могат да бъдат 
известни предварително; 

Or. de

Изменение 6
Евгени Кирилов

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че основната цел на 
Седмата рамкова програма е 
постигането на водеща роля в 
глобален мащаб на ЕС и неговите 
региони в областта на науката, 
технологиите и развиващата се на 
базата на иновации промишленост;
приветства в този контекст  
очакваното съкращаване на средната 
продължителност на времето за 
предоставяне на безвъзмездни 
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средства за успешни предложения и 
насърчава въвеждането на по-гъвкав 
възходящ тематичен подход за 
ускоряване на процеса на реализация 
на новаторските идеи.

Or. en

Изменение 7
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства настоящото обмисляне от 
страна на европейските институции на 
необходимостта от опростяване на 
политиката за регионално развитие с 
оглед постигане на по-голяма 
прозрачност, по-голяма ефективност и 
засилване на правната сигурност за 
бенефициентите; счита, че добрите 
практики, които ще произтекат в 
резултат на този процес могат, да бъдат 
от полза за опростяване прилагането на 
Седмата рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие; 

2. приветства настоящото обмисляне от 
страна на европейските институции на 
необходимостта от опростяване на 
политиката за регионално развитие с 
оглед постигане на по-голяма 
прозрачност, по-голяма достъпност за 
финансово слабите  участници, по-
голяма ефективност и засилване на 
правната сигурност за бенефициентите; 
счита, че добрите практики, които ще 
произтекат в резултат на този процес 
могат, да бъдат от полза за опростяване 
прилагането на Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и 
технологично развитие;

Or. fr

Изменение 8
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава факта, че достъпът 
на бенефициерите до проекти в 
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областта на 
научноизследователската дейност и 
иновациите изисква висок технически 
капацитет и много добро познаване 
на административните и финансови 
процедури и че следователно този 
достъп е изключително труден за 
малките потенциални бенефициери. 
В резултат на това се наблюдава 
висока концентрация на новаторска 
дейност в икономическите клъстъри 
и водещите региони на ЕС;

Or. en

Изменение 9
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, че административните 
тежести често са основната пречка 
пред развитието на 
научноизследователски и 
иновационни дейности, особено за по-
малките кандидати като МСП и 
малките научни институти в 
периферните региони;

Or. en

Изменение 10
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че различните инструменти на 
Европейския съюз за сближаването, 

3. счита, че различните инструменти на 
Европейския съюз за сближаването, 
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изследванията и иновациите следва да 
бъдат прилагани с интегриран подход с 
оглед постигане на ефективност; 
следователно изтъква необходимостта 
да се търси възможност за 
взаимодействие между тези 
инструменти;

изследванията и иновациите следва да 
бъдат прилагани с интегриран подход с 
оглед постигане на ефективност; 
изтъква необходимостта да се търси 
възможност за взаимодействие между 
тези инструменти и да се премахнат 
пречките пред това взаимодействие;

Or. nl

Изменение 11
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че различните инструменти на 
Европейския съюз за сближаването, 
изследванията и иновациите следва да 
бъдат прилагани с интегриран подход с 
оглед постигане на ефективност; 
следователно изтъква необходимостта 
да се търси възможност за 
взаимодействие между тези 
инструменти;

3. счита, че различните инструменти на 
Европейския съюз за сближаването, 
изследванията и иновациите следва да 
бъдат прилагани с интегриран подход с 
оглед постигане на ефективност; 
следователно изтъква необходимостта 
да се търси възможност за 
взаимодействие между тези 
инструменти, като се хармонизират 
по-специално правилата за одит и 
допустимост на разходите с цел 
опростяване на прилагането от 
страна на бенефициентите;   

Or. fr

Изменение 12
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че регионалното равнище е 
най-добре адаптирано за целите на 

4. счита, че регионалното равнище е 
идеално за целите на стимулирането на 
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стимулирането на изследователската 
дейност и иновациите поради близостта 
между университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните 
държавни органи, а именно в рамките на  
„клъстери“;

изследователската дейност и 
иновациите поради близостта между 
университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните 
държавни органи, а именно в рамките на  
„клъстери“;

Or. nl

Изменение 13
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че регионалното равнище е 
най-добре адаптирано за целите на 
стимулирането на изследователската 
дейност и иновациите поради близостта 
между университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните 
държавни органи, а именно в рамките 
на  "клъстери";

4. счита, че регионалното равнище е 
най-добре адаптирано за целите на 
стимулирането на изследователската 
дейност и иновациите поради близостта 
между университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните 
държавни органи, за оказване на 
подкрепа за научните изследвания и 
иновациите в необлагодетелстваните 
квартали на европейските градове и 
за намаляване на социалните и 
териториалните несходства;

Or. fr

Изменение 14
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че регионалното равнище е 
най-добре адаптирано за целите на 

4. счита, че регионалното равнище е 
най-добре адаптирано за целите на 
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стимулирането на изследователската
дейност и иновациите поради близостта 
между университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните 
държавни органи, а именно в рамките на 
"клъстери";

стимулирането на изследователската 
дейност и иновациите поради близостта 
между университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните 
държавни органи, а именно в рамките на 
"клъстери"; при все това насърчава 
различните равнища (регионално, 
национално и общностно) да 
координират по-добре усилията си в 
рамките на програмиране на 
дейностите за 
научноизследователска и развойна 
дейност на европейско равнище;

Or. fr

Изменение 15
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че регионалното равнище е 
най-добре адаптирано за целите на 
стимулирането на изследователската
дейност и иновациите поради близостта 
между университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните 
държавни органи, а именно в рамките на 
„клъстери“;

4. счита, че регионалното равнище е 
най-добре адаптирано за целите на 
стимулирането на изследователската 
дейност и иновациите поради близостта 
между университетите, държавните 
изследователски учреждения, големите 
предприятия, МСП и регионалните и 
местните държавни органи, а именно в 
рамките на „клъстери“;

Or. cs

Изменение 16
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. припомня, че малките и средните 
предприятия представляват около 
90% от тъканта на европейските 
предприятия, и че преминаването 
към международни пазарни 
механизми не би могло да се 
осъществи без решително 
популяризиране на новаторски 
процеси и напреднали технологии сред 
тях; подчертава необходимостта от 
гарантиране на пълното и цялостно 
участие на МСП в използването на 
ресурсите;

Or. it

Изменение 17
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и 
технологично развитие, по подобие на 
политиката за регионално развитие, се 
основава на принципите за 
партньорство и съфинансиране; 
уточнява колко е привързан към тези 
принципи за добро управление и 
изисква те да бъдат запазени независимо 
от ограниченията, налагани на 
публичните разходи поради 
икономическата криза;

5. припомня, че Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и 
технологично развитие, по подобие на 
политиката за регионално развитие, се 
основава на принципите за 
партньорство, включващо 
европейските изследователи, НПО и 
граждани, и съфинансиране; уточнява 
колко е привързан към тези принципи за 
добро управление и изисква те да бъдат 
запазени независимо от ограниченията, 
налагани на публичните разходи поради 
икономическата криза;

Or. fr
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Изменение 18
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че статистиките за 
одитите на изразходването на 
средства по фондовете за сближаване 
и структурните фондове на ЕС и 
фондовете на ЕС за 
научноизследователска дейност
следва да се интерпретират и 
използват много внимателно, тъй 
като  повечето случаи на докладвани 
нередности не са свързани с измами и 
съответно умишлени действия; 
отбелязва, че поради тази причина 
правилата трябва да могат да се 
интерпретират еднозначно, за да се 
избегне неоснователно 
възстановяване на средства в интерес 
на регионите и на изследователите;

Or. de

Изменение 19
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна дейност 
съсредоточават своето внимание върху 
тези два мащабни проекта в областта на 
високите постижения, които могат да 
имат пряко отражение върху 
икономическата дейност и създаването 
на работни места; уточнява, че 
динамиката на тези проекти в 

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна дейност 
съсредоточават своето внимание върху 
тези два мащабни проекта в областта на 
високите постижения, които могат да 
имат пряко отражение върху 
икономическата дейност и създаването 
на работни места; изразява 
становището, че преориентирането 
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областта на високите постижения 
има положително отражение върху 
територията на ЕС като цяло и 
ефективно допълва териториалното 
измерение на политиката на 
сближаване.

на усилието за научни изследвания 
предполага  подкрепата за научни 
изследвания да не се съсредоточава 
единствено върху икономическото 
развитие с оглед напълно да се 
включат екологичните и социалните 
измерения в определянето на 
политиките в областта на научните 
изследвания и да се способства за най-
широко разпространяване на 
знанията, споделянето на научната 
култура и обмените между 
изследователи и граждани; счита, че 
е необходимо да се засили връзката 
между иновациите и социалната 
интеграция, за да се отговори пряко 
на обществените потребности и на 
гражданските искания, по-специално 
в областта на здравеопазването и 
храните, а също и в по отношение на 
по-умерено използване на енергия, 
както и по отношение на 
възобновяемата енергия; 

Or. fr

Изменение 20
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна 
дейност съсредоточават своето 
внимание върху тези два мащабни 
проекта в областта на високите 
постижения, които могат да имат пряко 
отражение върху икономическата 
дейност и създаването на работни места; 
уточнява, че динамиката на тези 
проекти в областта на високите 
постижения има положително 

6. припомня, че Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и 
технологично развитие е 
съсредоточена върху тези два мащабни 
проекта в областта на високите 
постижения, които могат да имат пряко 
отражение върху икономическата 
дейност и създаването на работни места; 
уточнява, че динамиката на тези 
проекти в областта на високите 
постижения има положително 
отражение върху територията на ЕС 
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отражение върху територията на ЕС 
като цяло и ефективно допълва 
териториалното измерение на 
политиката на сближаване.

като цяло, независимо от настоящото 
им равнище на научно развитие, и 
ефективно допълва териториалното 
измерение на политиката на сближаване 
с грижа едновременно за балансирано 
развитие и конкурентоспособност;

Or. fr

Изменение 21
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна дейност 
съсредоточават своето внимание върху 
тези два мащабни проекта в областта на 
високите постижения, които могат да 
имат пряко отражение върху 
икономическата дейност и създаването 
на работни места; уточнява, че 
динамиката на тези проекти в областта 
на високите постижения има 
положително отражение върху 
територията на ЕС като цяло и 
ефективно допълва териториалното 
измерение на политиката на 
сближаване.

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна дейност 
съсредоточават своето внимание върху 
тези два мащабни проекта в областта на 
високите постижения, които могат да 
имат пряко отражение върху 
икономическата дейност, иновациите в 
програмите за производство и 
гарантирането на бъдеща продукция с 
висока добавена стойност и във 
връзка с това върху създаването на 
работни места и подобряването на 
глобалната конкурентоспособност на 
Европейския съюз; уточнява, че 
динамиката на тези проекти в областта 
на високите постижения има 
положително отражение върху 
територията на ЕС като цяло и 
ефективно допълва мисията за 
сближаване на политиката на 
сближаване, което е от съществено 
значение.

Or. cs
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Изменение 22
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна дейност 
съсредоточават своето внимание върху 
тези два мащабни проекта в областта на 
високите постижения, които могат да 
имат пряко отражение върху 
икономическата дейност и създаването 
на работни места; уточнява, че 
динамиката на тези проекти в областта 
на високите постижения има 
положително отражение върху 
територията на ЕС като цяло и 
ефективно допълва териториалното 
измерение на политиката на 
сближаване.

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
изследователската и развойна дейност 
съсредоточават своето внимание върху 
тези два мащабни проекта в областта на 
високите постижения, които могат да 
имат пряко отражение върху 
икономическата дейност и създаването 
на работни места; уточнява, че 
динамиката на тези проекти в областта 
на високите постижения има много 
важно териториално отражение върху 
територията на ЕС като цяло, когато се 
установи взаимодействие 
благодарение на разпределените за 
регионалната политика средства; 
счита, че е уместно да се премахнат 
спънките пред това взаимодействие.

Or. nl

Изменение 23
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. припомня, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
научноизследователската и развойна 
дейност съсредоточават своето 
внимание върху мащабни проекти в 
областта на високите постижения, 
които могат да имат пряко отражение 
върху икономическата дейност и 
създаването на работни места; 

6. припомня обаче, че инструментите на 
Европейския съюз за насърчаване 
научноизследователската и развойна 
дейност не следва да съсредоточават 
своето внимание единствено върху 
мащабни проекти, а следва да обръщат 
специално внимание и на малки 
проекти, които също така могат да 
имат пряко отражение върху 
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подчервата, че динамиката на тези 
проекти в областта на високите 
постижения има положително 
отражение върху територията на ЕС 
като цяло и ефективно допълва 
териториалното измерение на 
политиката на сближаване.

икономическата дейност и създаването 
на работни места; подчертава, че 
динамиката на тези проекти в областта 
на високите постижения има 
положително отражение върху 
територията на ЕС като цяло и 
ефективно допълва териториалното 
измерение на политиката на 
сближаване.

Or. de

Изменение 24
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. отправя искане към Комисията да 
публикува анализ на равнището на 
участие на различните държави-
членки в Седмата рамкова програма и 
да вземе предвид заключенията, с цел 
гарантиране на балансирано развитие 
на научноизследователската дейност 
във всички държави-членки при 
Осмата рамкова програма;

Or. en

Изменение 25
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че увеличаването на 
регионалните различия по отношение 
на възможностите за развитие на 
научноизследователска и развойна 
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дейност е предизвикателство, което 
трябва да бъде решено не само в 
рамките на политиката за 
сближаване, но и посредством самата  
политика за научноизследователска 
дейност и иновации;

Or. en

Изменение 26
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че за регионите, в 
които се провежда 
научноизследователска дейност са 
важни не само приложните 
изследователски дейности, които са 
по-скоро ориентирани към 
икономическата печалба, но и 
фундаменталните научни 
изследвания, които често не дават 
резултати веднага, но служат за 
основа на приложна изследователска 
дейност.

Or. de

Изменение 27
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. настоява за дефиниране на 
показатели, позволяващи да се оцени 
очакваното подобряване по 
отношение на социалното 
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благосъстояние и екологичното 
въздействие на внесените 
иновационни проекти;

Or. fr

Изменение 28
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава през следващия 
програмен период за значително 
увеличение на бюджетните суми, 
отпуснати за научни изследвания в 
областите на социално приобщаване, 
по-специално хуманитарните и 
социалните науки, и устойчивото 
развитие, най-вече по отношение на 
енергоспестяване, възобновяема 
енергия и подобряване на енергийната 
ефективност, както и на 
биологичното разнообразие.

Or. fr

Изменение 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че следва да се насърчава 
обменът на специалисти без да се 
насърчава изтичането на мозъци от 
ЕС към други части на света и в 
рамките на ЕС от по-бедните към по-
богатите страни, което подкопава 
европейската политика за 



AM\825619BG.doc 19/20 PE445.865v01-00

BG

сближаване;

Or. en

Изменение 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията и 
държавите-членки за систематично 
приемане на политики за по-добро 
съчетаване на работата с 
научноизследователската дейност и 
настоятелно приканва за по-добро 
обучение по време на цялата 
професионална кариера на научните 
работници за подобряване на 
възможностите им за започване на 
работа и повишение; 

Or. en

Изменение 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава необходимостта за 
определяне на най-добрите практики 
в областта на сътрудничеството 
между научната общност и 
промишлеността с цел разработване 
на подходящи общи насоки; 
подчертава необходимостта от по-
добри връзки между научната 
общност и промишлеността за 
подобряване на възможностите за 
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приложение и реализиране на 
резултатите от 
научноизследователската дейност.

Or. en


