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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент относно „Хоризонт 2020“ е една добра основа, която 
отчита научноизследователските нужди на Европейския съюз и в същото време 
осигурява известна степен на синергия с политиката на сближаване.

Измененията се съсредоточават основано върху дейностите, имащи за цел стимулиране 
на развитието и участието на регионите, градовете и местните общности, които са 
недостатъчно отразени в предложението, въпреки че Комисията отправи призив към 
държавите членки да включат тези дейности в техните оперативни изследователски 
програми за следващия програмен период.

„Хоризонт 2020“ следва също така да обръща по-голямо внимание на географското 
разнообразие на ЕС и да подкрепа изследователски инициативи във всички държави 
членки - нещо, което би засилило регионалното измерение на политиката в областта на 
науката и научните изследвания. В тази връзка следва да бъде засилено териториалното 
и транснационалното измерение.

Съществува също така специфичен проблем, отнасящ се до личните разходи на 
изследователите и тяхното участие в международните изследователски екипи; 
съществуват значителни регионални различния по отношение на тези аспекти и това 
издига бариери за някои региони, особено за по-малко напредналите.

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 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 

(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, политиката 
за развитие на селските райони, 
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конкретно могат да спомогнат за 
укрепване на националния и 
регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

морската политика и политиката в 
областта на рибарството, обхванати 
от Регламента за общовалидните 
разпоредби, които конкретно могат да 
спомогнат за укрепване на националния 
и регионалния капацитет за научни 
изследвания и иновации в контекста на 
стратегии за интелигентна 
специализация.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Необходимо е дейностите по 
„Хоризонт 2020“ да бъдат 
териториализирани и адаптирани 
към конкретните нужди на 
териториите, тъй като по-тясното 
сътрудничество от страна на 
регионалните и местните органи при 
изготвянето и прилагането на 
фондовете и програмите за иновации 
е от решаващо значение, предвид на 
това, че не е възможно прилагането 
на една и съща стратегия за развитие 
във всички региони.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) „Хоризонт 2020“ следва да има 
силно териториално и 
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транснационално измерение. 
Програмата следва да гарантира 
обмен между европейската политика 
в областта на научните изследвания 
и иновациите и регионалните и 
местните участници, които 
прилагат политиката на място.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а

Кариерно развитие на 
изследователите

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

Or. en
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Изменение 5

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 
адекватното участие в „Хоризонт 2020“ 
на МСП и иновационното въздействие 
върху тях.

Това обхваща:
a) помощ при всички етапи на 
изследователския цикъл, от 
прототипа до пълното прилагане, с 
цел да им се даде възможност да 
изпълнят изследователския си 
потенциал,
б) предоставяне на специална 
подкрепа при преговорите за права на 
интелектуална собственост в 
проекти за отворени иновации,
в) предоставяне на мерки за подкрепа, 
за да се улесни компенсирането на 
закъснения при отпускането на 
средства, тъй като паричният поток 
остава ключов проблем за МСП,
г) предоставяне на мерки за подкрепа 
на дейности за повишаване на 
осведомеността сред МСП.
Предприема се количествено и 
качествено оценяване на участието на 
МСП като част от механизмите за 
оценяване и наблюдение.

Or. en


