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Изменение 6
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 7
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Опростяването е основна цел на 
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение. 
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 

(15) Опростяването е основна цел на 
„Хоризонт 2020“, като това следва 
надлежно да бъде отразено в нейната 
структура, правила, финансово 
управление и изпълнение. 
„Хоризонт 2020“ следва да е насочена 
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към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността и особено на 
МСП, а също така да е отворена за нови 
участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата. 
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за намаление 
на грешките от финансов характер.

към привличането за широко участие на 
университети, научноизследователски 
центрове, промишлеността, агенции за 
научни изследвания и новаторство от 
публичния сектор, организации на 
социалната икономика и особено на 
МСП, а също така да е отворена за нови 
участници, тъй като тя обединява в 
обща стратегическа рамка пълната гама 
от мерки за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите, включително 
оптимизиран набор от форми за 
подкрепа, и използва правила за участие 
с принципи, които са приложими за 
всички действия по програмата. 
Опростените правила за финансиране 
следва да понижат административните 
разходи и ще допринесат за намаление 
на грешките от финансов характер.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки дейностите по научни изследвания и иновации се провеждат 
в партньорство с публичните органи, но без участието на университет или 
академична институция. Изменението изяснява, че регулацията обхваща също 
дейности по научни изследвания и иновации. Второ, важно е да се даде възможност за 
включване на партньорите от социалната икономика, особено в областта на 
социалната иновация.

Изменение 8
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Европейските регионални и 
местни органи имат важна роля за 
развитието на европейското 
научноизследователско пространство 
и за осигуряването на ефективна 
координация на различните 
финансови инструменти на Съюза. 
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По-специално те следва да 
насърчават връзките между 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
структурните фондове във връзка с 
регионалните стратегии в областта 
на иновациите, основани на 
интелигентната специализация. 
Регионите също имат ключова роля в 
разпространението и прилагането на 
резултатите на програмата 
„Хоризонт 2020“ чрез предлагането 
на допълнителни инструменти за 
финансиране, включително 
обществени поръчки.

Or. it

Изменение 9
Heide Rühle

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и 
да се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да
способства гражданите и 
обществото да поемат информиран 
ангажимент по въпроси на научните 
изследвания и иновациите, като се
повишава достъпността на научните
знания, разработват се сериозни 
програми за научни изследвания и 
иновации съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, и се улеснява участието им 
в дейности по „Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото „Хоризонт 
2020“ следва да:  насърчава активното 
участие и поемането на информиран 
ангажимент от страна на
гражданите, гражданското общество 
и обществените участници 
(изследователите, лицата, отговорни 
за формиране на политики, и 
промишлеността) в процеса на
научните изследвания и иновациите; 
осигурява включването на 
измерението, свързано с 
равнопоставеността между 
половете; насърчава отлично научно 
образование; гарантира зачитането 
на етичното законодателство и 
насърчава създаването и 
придържането към най-високите 
световни етични стандарти; 
повишава достъпността и повторната 
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употреба на резултатите от 
публично финансирани научни 
изследвания, по-специално на научните
публикации и данни; разработва
сериозни програми за научни 
изследвания и иновации и рамка за 
управление съобразно безпокойствата и 
очакванията на гражданите и 
обществото, и се укрепва участието им в
определянето на 
научноизследователските 
приоритети на дейностите по
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 10
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по
„Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да 
способства гражданите и обществото да 
поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания,
насърчават се научните изследвания 
и иновациите също и в по-малките 
университети и 
научноизследователски центрове,
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по
„Хоризонт 2020“.

Or. sv



AM\909596BG.doc 7/38 PE494.500v01-00

BG

Обосновка

Чрез използването на интелигентна специализация много от по-малките европейски 
университети днес са центрове на високи научни постижения. Те не следва по никакъв 
начин да бъдат поставени в неблагоприятно положение от „Хоризонт 2020“.

Изменение 11
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да
способства гражданите и обществото
да поемат информиран ангажимент
по въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по
„Хоризонт 2020“.

(20) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, „Хоризонт 2020“ следва да
бъде подкрепен от мощна 
информационна кампания за
гражданите и обществото по въпроси на 
научните изследвания и иновациите, 
като се повишава достъпността на 
научните знания, разработват се 
сериозни програми за научни 
изследвания и иновации съобразно 
безпокойствата и очакванията на 
гражданите и обществото, и се улеснява 
участието им в дейности по „Хоризонт 
2020“.

Or. ro

Изменение 12
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза. 

(22) Хоризонт 2020“ следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза и 
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Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на научните 
работници и Етичния кодекс за наемане 
на научни работници, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

да води до ново създаване на работни 
места в тази област. Следва да се 
обърне внимание на Европейската харта 
на научните работници и Етичния 
кодекс за наемане на научни работници, 
както и на други референтни рамки, 
определени в контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

Or. ro

Изменение 13
Miroslav Mikolášik

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 
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.

(24) При научноизследователските и 
иновационните дейности, подпомагани 
по линия на „Хоризонт 2020“, следва да 
се зачитат правата на човека и 
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 
за лабораторни цели. 
Научноизследователските дейности, 
финансирани по „Хоризонт 2020“, 
следва да зачитат законодателните 
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.

Or. en
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Изменение 14
Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

(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 
за лабораторни цели. 
Научноизследователските дейности, 
финансирани по „Хоризонт 2020“, 
следва да зачитат законодателните 
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.

Or. en

Изменение 15
Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Европейската комисия не 
настоява изрично за използването на 
човешки ембрионални стволови клетки.

(25) Следва да се обърне внимание на
значителните разлики между 
националните законодателства на 
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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 
финансират дейности, които са 
забранени във всички държави членки. 
Не се финансира определена дейност в 
държава членка, в която тази 
дейност е забранена.

държавите членки по отношение на 
научните изследвания, при които се 
използват човешки ембриони и 
човешки ембрионални стволови клетки.
Политиката на Съюза в областта на 
научните изследвания не следва да 
води до хармонизиране на 
националните законодателства на 
държавите членки. Комисията следва 
да припомни своята декларация във 
връзка със Седмата рамкова програма, 
че ще се придържа към настоящата 
практика и няма да представя на 
регулаторния комитет предложения 
за проекти, които унищожават
човешки ембриони, включително за 
набавяне на стволови клетки1. Този 
ангажимент следва да се включи в 
настоящия регламент с цел да се 
гарантира правната сигурност и 
приемственост.
__________________
1Точка 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, ОВ L 
412, 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 16
Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) В областта на научните 
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изследвания политиката на Съюза и 
финансирането от Съюза следва да 
гарантират, че учените, чиито 
научни изследвания се финансират от 
бюджета на Европейския съюз, ще 
патентоват своите изобретения в 
Съюза. Научни изследвания, които не 
могат да се патентоват, следва да не 
се допускат за финансиране от ЕС, за 
да се гарантира отговорно използване 
на бюджета на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 17
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват 
тесни полезни взаимодействия на
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) Следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони чрез 
регионалните партньорства, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния, регионалния 
и местния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

Or. sv

Обосновка

Регионите и регионалните партньорства следва да се включват в планирането и 
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развитието на системи за научни изследвания и иновации в контекста на стратегии 
за интелигентна специализация.

Изменение 18
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация. Подходящото 
свързване с фондовете по политиката 
на сближаване и координираните 
действия ще спомогнат за 
намаляването на неравенствата в 
Европейския съюз по отношение на 
научните изследвания и иновациите, 
като се отчитат специфичните 
особености на регионите, посочени в 
членове 174, 349 и 355, параграф 1 от 
ДФЕС.

Or. pt

Обосновка

Необходима е подходяща структура за свързването на фондовете в рамките на 
регионалната политика и политиката на сближаване с финансирането по 
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програмата „Хоризонт 2020“, без да се забравят специфичните особености на 
регионите, посочени в членове 174, 349 и 355, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 19
Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация; следователно в 
работния документ на Комисията от 
22 март 2012 г. относно 
взаимодействията между „Хоризонт 
2020“ и фондовете по политиката на 
сближаване се определят принципите 
на високи постижения, към които би 
следвало да се придържат 
политиката за 
научноизследователската и развойна 
дейност и политиката за регионално 
развитие;

Or. en
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Изменение 20
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

(26) За постигане на максимално 
въздействие следва да се развиват тесни 
полезни взаимодействия на 
„Хоризонт 2020“ с други програми на 
Съюза в различни области, като 
например образованието, космическите 
изследвания, околната среда, 
конкурентоспособността и МСП, 
вътрешната сигурност, културата и 
медиите, както и с фондовете по 
политиката на сближаване и политиката 
за развитие на селските райони, които 
конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация. Взаимодействието не 
следва да се ограничава само до 
допълнително проектно финансиране, 
като се има предвид, че изграждането 
на професионални отношения, 
развитието на капацитет и особено 
трансферът на ноу-хау биха могли да 
представляват значителна форма на 
взаимодействие.

Or. ro

Изменение 21
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) По подобен начин, за да 
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оптимизира резултатите от 
„Хоризонт 2020“, Комисията следва 
да насърчава регионалните 
заинтересовани страни да 
формулират регионални стратегии, 
така че да комбинират 
съществуващите форми на публично 
или частно финансиране на равнище 
ЕС.

Or. ro

Изменение 22
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални и регионални програми за 
подпомагане на научните изследвания и 
иновациите.

(28) С цел да се постигне максимално 
въздействие от финансирането от страна 
на Съюза, трябва да се развиват по-
тесни полезни взаимодействия, 
включително под формата на 
партньорства в рамките на публичния 
сектор, между „Хоризонт 2020“ и 
национални, регионални и местни
програми за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки дейностите по научни изследвания и иновации се провеждат 
в партньорство с публичните органи, но без участието на университет или 
академична институция. Изменението изяснява, че регулацията обхваща също 
дейности по научни изследвания и иновации.

Изменение 23
Salvatore Caronna
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Предложение за регламент
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ играе централна роля 
за успеха на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, като предоставя 
обща стратегическа рамка за 
финансирането от Съюза на научни 
изследвания и иновации и по този начин 
действа като инструмент за привличане 
на частни инвестиции, създаване на 
нови работни места и гарантиране в 
дългосрочна перспектива на устойчивия 
растеж и конкурентоспособност на 
Европа.

Хоризонт 2020“ играе централна роля за 
успеха на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като предоставя обща 
стратегическа рамка за финансирането 
от Съюза на научни изследвания и 
иновации и по този начин действа като 
инструмент за привличане на публични 
и частни инвестиции, създаване на нови 
работни места, насърчаване на 
икономическото, социалното и
териториалното сближаване и
гарантиране в дългосрочна перспектива 
на устойчивия растеж и 
конкурентоспособност на Европа.

Or. it

Изменение 24
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на
„Хоризонт 2020“ с максимум 3194 млн. 
EUR съгласно посоченото в 
приложение ІІ. Първоначален транш 
от 1542 млн. EUR се предоставя на 
Европейския институт за иновации и 
технологии за дейности по дял ХVІІ 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Втори транш в 
размер до 1652 млн. EUR се 
предоставя в зависимост от прегледа 
съгласно член 26, параграф 1. Тази 
допълнителна сума се предоставя на 
пропорционална основа, както е 

Европейският институт за иновации и 
технологии се финансира по линия на
„Хоризонт 2020“ с минимум 3,64 % от 
общия бюджет съгласно посоченото в 
приложение ІІ.



AM\909596BG.doc 17/38 PE494.500v01-00

BG

посочено в приложение ІІ, от сумата 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“ по приоритета за 
водещи позиции в промишлеността 
съгласно параграф 2, буква б) и от 
сумата по приоритета „Обществени 
предизвикателства“ съгласно 
параграф 2, буква в).

Or. en

Изменение 25
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) да поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него;

iii) поддържат тесни икономически 
връзки със Съюза и са в географска 
близост до него или поддържат 
специални исторически и културни 
връзки с държави — членки на Съюза;

Or. pt

Обосновка

Историческите и културните връзки следва също така да бъдат включени по 
отношение на асоциирането на трети държави, наред с чисто икономическите и 
географски връзки, тъй като отношенията на държавите членки могат да 
предложат ползи за международното сътрудничество в тази област.

Изменение 26
Heide Rühle

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се привлече допълнителен 
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ангажимент и допълнително участие 
на гражданите и гражданското 
общество в научните изследвания, 
програмите за насърчаване на 
участието на гражданите и 
гражданското общество, започнати 
по Седмата рамкова програма, се 
продължават в „Хоризонт 2020“, 
както като самостоятелна програма, 
така и като специфични дейности, 
по-специално в рамките на 
приоритета „Обществени 
предизвикателства“. Когато 
научноизследователските и 
иновационните дейности се 
ръководят от организациите на 
гражданското общество или когато 
тези организации и гражданите са 
активно включени като част от 
проекта, се прилагат специални 
покани за отворени за участие научни 
изследвания.

Or. en

Изменение 27
Heide Rühle

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Участието на организациите на 
гражданското общество и на 
гражданите в определянето, 
изпълнението и оценката на 
научноизследователските програми 
трябва да бъде от решаващо значение 
за справянето с обществените 
предизвикателства и трябва да бъде 
подкрепяно на всички етапи на 
„Хоризонт 2020”, включително при 
изготвянето на годишните работни 
програми. За всяко обществено 
предизвикателство трябва да бъде 
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разработена конкретна платформа за 
диалог между гражданското 
общество, гражданите и научните 
работници с цел обсъждане на 
приоритетите на 
научноизследователската дейност в 
конкретните секторни области.

Or. en

Изменение 28
Heide Rühle

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В пълна степен се вземат под 
внимание и съответни аспекти на 
научноизследователските и 
иновационни програми, създадени от 
европейски технологични платформи, 
инициативи за съвместно планиране и 
европейски партньорства за иновации.

2. В пълна степен се вземат под 
внимание и съответни аспекти на 
научноизследователските и 
иновационни програми, създадени от 
европейски технологични платформи, 
инициативи за съвместно планиране и 
европейски партньорства за иновации, 
при условие че тези програми са били 
изготвени с помощта на консултации 
с широк кръг от експерти и 
заинтересовани участници.

Or. en

Изменение 29
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Дейностите в областта на 
корпоративната социална 
отговорност трябва да бъдат 
мултидисциплинарни и 
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мултикултурни, със силно регионално 
участие. За това се изисква 
сътрудничество на европейско 
равнище и преследване на високи 
постижения на регионално равнище 
чрез специфични програми.

Or. it

Изменение 30
Jens Nilsson

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 
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.

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 
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, което да даде възможност 
научноизследователските и
новаторските дейности да се 
извършват и в по-малки местни и 
регионални изследователски центрове 
и да улесни трансграничната и 
междусекторната мобилност на учените.

Or. en
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Обосновка

Чрез използването на интелигентна специализация много от по-малките европейски 
университети днес са центрове на високи научни постижения. Те не следва по никакъв 
начин да бъдат неблагоприятно повлияни от „Хоризонт 2020“.

Изменение 31
Petru Constantin Luhan

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 
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.

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 
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, както и 
намаляването на технологичната 
зависимост от трети държави.

Or. ro

Изменение 32
Miroslav Mikolášik
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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 
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.

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

Or. en

Изменение 33
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Кариерно развитие на 

изследователите
„Хоризонт 2020“ се изпълнява в 
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съответствие с Регламент(ЕС) 
№ xx/2013 [правила за участие], който 
допринася за укрепването на единния 
пазар за изследователи и за 
привлекателността на 
изследователската професия в 
рамките на Съюза в контекста на 
европейското научноизследователско 
пространство, като се има предвид 
транснационалният характер на 
подпомаганите съгласно него 
дейности.

Or. en

Изменение 34
Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) клониране на човека с цел 
възпроизводство;

a) клониране на човека с цел 
възпроизводство, терапия или с научна 
цел;

Or. en

Изменение 35
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяна на генното наследство на 
човека, в резултат на която промените 
могат да станат унаследими;

б) научноизследователска дейност, 
предназначена да промени човешкия 
геном за цели, различни от 
превантивните, диагностичните или 
терапевтичните; като и 
научноизследователска дейност, 
предназначена за промяна на генното 
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наследство на човека, в резултат на 
която промените могат да станат 
унаследими;

Or. en

Обосновка

Намесата в човешкия геном с цел подобрение нарушава съответните принципи, като 
например принципа на равенство, и не се допуска от международните правни 
инструменти, като Конвенцията от Овиедо (вж. член 13).

Изменение 36
Miroslav Mikolášik

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяна на генното наследство на 
човека, в резултат на която промените 
могат да станат унаследими;

б) промяна на генното наследство на 
човека и на животни, в резултат на 
която промените могат да станат 
унаследими;

Or. en

Изменение 37
Miroslav Mikolášik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) научноизследователска дейност, 
която включва унищожаване на 
човешки ембриони.

Or. en
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Изменение 38
Miroslav Mikolášik

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.

Or. en

Изменение 39
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза.

Or. it

Изменение 40
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове и програмите за 
специфична подкрепа и компенсации 
съгласно регионалната политика и 
политиката на сближаване.

Or. pt

Обосновка

В интерес на съгласуваността ефективността следва да има взаимно допълване 
между програмата „Хоризонт 2020“ и програмите за финансиране от Съюза в 
рамките на структурните фондове, включително специфичните програми и мерки.

Изменение 41
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове.

„Хоризонт 2020“ се изпълнява по начин, 
който допълва други програми за 
финансиране от Съюза, включително 
структурните фондове. Между 
структурните фондове и „Хоризонт 
2020“ се изграждат близки 
взаимодействия с оглед укрепване на 
капацитета за 
научноизследователска и иновационна 
дейност на националните и 
регионалните участници в контекста 
на стратегиите за интелигентно 
специализиране и целта за 
изграждане на „път към върхови 
постижения“. Принципът на високи 
постижения е ключов елемент в 
разработването на взаимодействия 
между политиката на сближаване и 
научноизследователската и развойна 
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дейност и иновационните политики;

Or. en

Изменение 42
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимодействията и взаимното 
допълване между структурните 
фондове и „Хоризонт 2020“ следва да 
се развиват, така че да се насърчат 
всички регионални заинтересовани 
страни в сектора на 
научноизследователската и развойна 
дейност да участват в програмите по 
„Хоризонт 2020“ и впоследствие да 
разпространяват резултатите от 
тях на регионалните и 
надрегионалните пазари. 
Инвестициите в научни изследвания, 
от друга страна, имат потенциала да 
осигурят основа за възможно най-
ефективно изпълнение на 
програмите, финансирани по 
структурните фондове.

Or. it

Изменение 43
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата сума, разпределена по 
програмата за операции извън 
програмния район, не е по-малка от 
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1 %, но не надвишава 10 % от 
подкрепата от ЕФРР, от 
Кохезионния фонд и от ЕФМДР на 
ниво приоритет или 3 % от 
подкрепата от ЕЗФРСР на ниво 
програма.

Or. en

Изменение 44
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Особено важно е да се гарантира
адекватното участие в
„Хоризонт 2020“ на МСП и 
иновационното въздействие върху тях.
Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

1. Особено важно е да се гарантира
повишеното участие в „Хоризонт 2020“ 
на частния сектор, и по-специално на
МСП, и иновационното въздействие 
върху тях. Предприема се количествено 
и качествено оценяване на участието на
частния сектор, и по-специално на
МСП, като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

Or. en

Изменение 45
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфични действия се предприемат 
за конкретната цел „Водещи позиции 
при базовите и промишлените 
технологии“, изложена в точка 1 от 
част ІІ от приложение І, и за всяка от 
конкретните цели по приоритета
„Обществени предизвикателства“, 

2. Специфични действия за МСП се 
предприемат за конкретната цел
„Водещи позиции при базовите и 
промишлените технологии“, изложена в 
точка 1 от част ІІ от приложение І, и за 
всяка от конкретните цели по 
приоритета „Обществени 
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изложени в точки 1—6 от част ІІІ от
приложение І. Тези специфични 
действия са под формата на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

предизвикателства“, изложени в точки 
1—6 от част ІІІ от приложение І. Тези 
специфични действия са под формата, 
наред с другото, на специален 
инструмент за МСП, който е насочен 
към всички видове МСП с иновационен 
потенциал и се прилага по съгласуван 
начин съобразно нуждите на МСП 
съгласно посоченото за конкретната цел
„Иновации в МСП“ в точка 3.3, буква а) 
от част ІІ от приложение І.

Or. en

Изменение 46
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 
15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход следва да доведе до
разпределянето за МСП на минимум 
15% от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

Or. it

Изменение 47
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход се очаква да доведе 
до разпределянето за МСП на около 

3. Зададеният в параграфи 1 и 2 
интегриран подход води до 
разпределяне за МСП на значителен 
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15 % от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“.

дял от общия сумарен бюджет за 
конкретната цел „Водещи позиции при 
базовите и промишлените технологии“ 
и по приоритета „Обществени 
предизвикателства“. Бенефициерите 
от частния сектор се очаква да 
получат съществена част от общия 
бюджет за „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 48
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства.

1. „Хоризонт 2020“ може да бъде 
изпълнявана чрез публично-частни 
партньорства, при които всички 
партньори поемат ангажимент да 
подпомагат разработването и 
изпълнението на 
научноизследователски и иновационни 
дейности от стратегическо значение за 
конкурентоспособността на Съюза и за 
неговите водещи позиции в 
промишлеността и/или да преодоляват 
специфични обществени 
предизвикателства. Това следва да се 
постигне чрез мрежи за подкрепа, 
сътрудничество и обмяна на опит 
между региони, градове и други 
заинтересовани страни, включително 
културни, научни и изследователски 
институции.

Or. it

Изменение 49
Salvatore Caronna
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки.

Особено внимание се обръща на 
инициативи за съвместно планиране 
между държавите членки, в които 
могат да участват регионите и 
градовете на Европейския съюз, 
когато е уместно.

Or. it

Изменение 50
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) участие на Съюза в програми, 
предприети от няколко държави членки 
в съответствие с член 185 от ДФЕС.

б) участие на Съюза в програми, 
предприети от няколко държави членки 
в съответствие с член 185 от ДФЕС с 
участие на местни и регионални 
органи.

Or. it

Изменение 51
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 

1. Комисията ежегодно наблюдава 
изпълнението на „Хоризонт 2020“ и на 
нейната специфична програма, както и 
дейностите на Европейския институт за 
иновации и технологии. Това включва 
информация по междусекторни теми, 
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като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата.

като например устойчивост и изменение 
на климата, включително информация 
за размера на разходите във връзка с 
климата, участие на МСП и на 
частния сектор.

Or. en

Изменение 52
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.

Конкретната цел е да се спомогне за 
създаването на принципно нови 
технологии, като се проучват 
оригинални и високорискови идеи на 
научна основа. Цели се разкриване и 
реализиране на възможности от 
дългосрочна полза за гражданите, 
икономиката и обществото, като се 
предоставя гъвкава подкрепа за 
целенасочени и междудисциплинарни 
съвместни изследвания в различен 
мащаб и се възприемат иновативни 
изследователски практики.
Платформите за интелигентна 
специализация играят ключова роля в 
това отношение, особено що се 
отнася до създаването и 
изграждането на мрежи, обмена на 
информация, схемите за туининг и 
подкрепата за политиките в 
областта на научните изследвания и 
иновациите.

Or. pt

Обосновка

Платформите за интелигентна специализация играят изключително важна роля по 
отношение на обмена на информация, междудисциплинарното сътрудничество и 
свързването на научните изследвания с многостепенни цели с използване на 
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иновативни практики.

Изменение 53
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – буква д) –
уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Материали за творческите 
индустрии

д) Опазване и оптимално използване 
на културното и художествено 
наследство на Европа

Or. it

Изменение 54
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – буква д) –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес, 
включително съхраняване на 
материали с историческа или 
културна стойност.

Да се проектират и разработят 
конвергентни технологии за създаване 
на нови възможности за бизнес. Да се 
оценят и разберат механизмите, по 
които се уврежда културното 
наследство. Да се разработят 
съвременни методи и технологии с 
цел защита и опазване на културното 
наследство. Да се гарантира 
включването и разумното управление 
на културното наследство на 
историческите обекти и в градовете.

Or. it
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Изменение 55
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие, води, мореплавателски и 
морски изследвания, аквакултури, 
биоикономика и защита на 
биологичното разнообразие;

Or. pt

Обосновка

Водата, като природен ресурс, аквакултурата и защитата на биологичното 
разнообразие са свързани области, които следва да бъдат добавени към списъка с 
приоритети.

Изменение 56
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които 
могат да произвеждат повече храна и 
други продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност. 
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 

По същество се налага преход към 
оптимално и възобновяемо използване 
на биологичните ресурси и към 
устойчиви първични системи за 
производство и преработка, които 
могат да произвеждат повече храна и 
други продукти на биологична основа с 
минимални разходи, въздействие върху 
околната среда и емисии на парникови 
газове, както и към подобрени 
екосистемни услуги, нулеви отпадъци и 
адекватна обществена ценност. 
Постигането на критична маса на 
взаимосвързаните изследвания и 
иновации е от ключово значение, за да 
стане това реалност в Европа и извън 
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нея. нея. За тази цел трябва да бъдат 
взети под внимание специфичните 
обстоятелства на най-отдалечените 
региони, особено що се отнася до 
туининга и изграждането на мрежи 
от изследователи и новатори.

Or. pt

Обосновка

Както е посочено в общото съобщение относно „Хоризонт 2020“ (COM(2011)0808), 
трябва да бъдат взети под внимание специфичните обстоятелства на най-
отдалечените региони, особено що се отнася до туининга и изграждането на мрежи 
от изследователи и новатори.

Изменение 57
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ускоряване на това развитие ще изисква 
стратегически подход на съюзно 
равнище, обхващащ енергийните 
доставки, търсенето и използването в 
сгради, услугите, транспорта и 
промишлените вериги за създаване на 
добавена стойност. Това ще изисква 
обединяване на ресурси в целия Съюз, 
включително фондовете на политиката 
на сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници и за повишаване на 
енергийната ефективност, целенасочена 
техническа помощ и изграждане на 
капацитет за премахване на пречките от 
нетехнологично естество.

Ускоряване на това развитие ще изисква 
стратегически подход на съюзно 
равнище, обхващащ енергийните 
доставки, търсенето и използването в 
сгради, услугите, транспорта и 
промишлените вериги за създаване на 
добавена стойност. Това ще изисква 
обединяване на ресурси в целия Съюз, 
включително фондовете на политиката 
на сближаване, по-специално чрез 
национални и регионални стратегии за 
интелигентно специализиране, схеми за 
търговия с емисии (ETS), обществени 
поръчки и други механизми за 
финансиране. Това ще изисква и 
политики за регулиране и разгръщане на 
употребата на възобновяеми енергийни 
източници и за повишаване на 
енергийната ефективност, целенасочена 
техническа помощ и изграждане на 
капацитет за премахване на пречките от 
нетехнологично естество. Що се 
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отнася до най-отдалечените региони, 
следва да се счита, че възможността 
за стимули ще им позволи да развият 
възобновяеми източници на енергия и 
съответно да се възползват от своя 
потенциал за алтернативна енергия, 
като същевременно намалят своята 
зависимост от енергия от изкопаеми 
източници.

Or. pt

Обосновка

Както бе предложено в неотдавнашното съобщение на Комисията от 20 юни 2012 г. 
относно най-отдалечените региони (COM(2012)0287), в рамките на структурните 
фондове ще бъдат проучени възможности за финансиране на възобновяеми източници 
на енергия и увеличаване на енергийната ефективност под форма, подходяща за 
специфичните характеристики и потребности на тези региони.

Изменение 58
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини.
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза. Освен 

Устойчивото снабдяване и ресурсно 
ефективното управление на суровините, 
включително тяхното проучване, добив, 
преработка, повторно използване, 
рециклиране и замяна, са от съществено 
значение за функционирането на 
съвременните общества и техните 
икономики. Европейските 
производствени сектори, като например 
строителството, химическата 
промишленост, автомобилостроенето, 
аеронавтиката и машиностроенето, 
които осигуряват обща добавена 
стойност от около 1,3 трилиона EUR и 
заетост за около 30 милиона души, 
силно зависят от достъпа до суровини.
Налице са обаче растящи затруднения с 
доставките на суровини за Съюза.
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това Европейският съюз е силно 
зависим от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които са 
засегнати в тревожни размери от 
смущения на пазара. В допълнение
Съюзът все още разполага с ценни 
минерални залежи, чието проучване и 
добив се ограничава от липсата на 
адекватни технологии и се 
възпрепятства от нарасналата 
глобална конкуренция. Предвид 
значението на суровините за 
европейската конкурентоспособност, 
икономиката и за прилагането им в 
иновативни продукти, устойчивото 
снабдяване със суровини и тяхното 
ресурсно ефективно управление са 
жизненоважен приоритет за Съюза.

Съюзът разполага с ценни минерални 
залежи, чието проучване и добив се 
ограничава от липсата на адекватни 
технологии и транспортна 
инфраструктура. Предвид значението 
на суровините за европейската 
конкурентоспособност, икономиката и 
за прилагането им в иновативни 
продукти, устойчивото снабдяване със 
суровини и тяхното ресурсно ефективно 
управление са жизненоважен приоритет 
за Съюза. Достъпът до европейски 
източници на суровини, които често 
се намират в географски отдалечени 
райони, продължава да бъде 
предизвикателство за индустриите, 
които зависят от сигурни доставки 
на такива суровини. Освен това 
Европейският съюз е силно зависим 
от вноса на суровини от 
стратегическо значение, които биват 
засягани с тревожни темпове от 
нарушения на пазара.
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Изменение 59
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – точка 5 – подточка 5.3 – буква в) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.
Дейностите са насочени към:
подобряване на базата от знания 

Целта е да се подобри базата от 
познания за суровините и да се 
разработят новаторски решения за 
икономически ефективно и 
екологосъобразно разработване, добив, 
преработка, рециклиране и 
оползотворяване на суровини и за 
тяхното заместване с икономически 
изгодни алтернативи с по-слабо 
въздействие върху околната среда.
Дейностите са насочени към:
подобряване на базата от знания 
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относно наличието на суровини;
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни 
суровини; и подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване.

относно наличието на суровини;
подпомагане на устойчивото снабдяване 
и използване на суровините; намиране 
на заместители на особено важни 
суровини; подобряване на 
информираността на обществото 
относно суровините и на уменията за 
тяхното използване; установяване и 
стимулиране на регионални и 
национални суровинни клъстери; 
мерки относно логистичните 
предизвикателства при свързване на 
промишлеността с източниците на 
суровини.
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