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_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж отрежда водеща роля на 

Европейския институт за иновации и 

технологии (наричан по-долу „EIT“), 

който допринася за редица водещи 

инициативи. 

(1) Стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж отрежда водеща роля на 

Европейския институт за иновации и 

технологии (наричан по-долу „EIT“), 

който цели да допринесе за редица 

водещи инициативи, по-специално 

водещите инициативи „Съюз за 

иновации“ и „Младеж в движение“. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В периода 2014—2020 г. EIT следва 

да допринесе за целите на 

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 

за научни изследвания и иновации, 

(2) В периода 2014—2020 г. EIT следва 

да допринесе за целите на 

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 

за научни изследвания и иновации, 
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създадена с Регламент № XX/XXXX на 

Европейския парламент и на Съвета 

(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) 

чрез интегриране на триъгълника на 

знанието — научни изследвания, 

иновации и образование. 

създадена с Регламент № XX/XXXX на 

Европейския парламент и на Съвета 

(наричана по-долу „Хоризонт 2020“) 

чрез интегриране на триъгълника на 

знанието — научни изследвания, 

иновации и образование с цел 

насърчаване на високи постижения и 

ускоряване на иновациите. 

Обосновка 

Целта на EIT е да обедини трите части от триъгълника на знанието с цел насърчаване 

на високите постижения, които ускоряват иновациите. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Правилата относно управлението на 

правата на интелектуална собственост 

са определени в правилата за участие. 

(4) Правилата относно 

разпространяването на резултатите 

чрез свободен достъп, лицензирането 

и управлението на правата върху 

интелектуална собственост са 

определени в правилата за участие и в 

Стратегическата иновационна 

програма на EIT. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Като водеща европейска 

институция в областта на 

иновациите, EIT и общностите на 

знание и иновации (наричани по-долу 

ОЗИ), следва да играят иновативна 

роля в процеса на идентифициране и 

подпомагане на иновативни практики 

за управление на правата върху 

интелектуална собственост, като 
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насърчават прозрачността, 

трансфера на знания и 

разпространението. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) EIT следва пряко да работи с 

национални и регионални 

представители и с други заинтересовани 

страни от всички звена на иновационния 

процес, което ще бъде от взаимна полза 

за всички участници. За по-

систематичното провеждане на такъв 

диалог и обмен следва да се организира 

форум на заинтересованите страни към 

EIT, който обединява по-широк кръг от 

заинтересовани страни около 

междусекторни въпроси.  

(6) EIT следва пряко да работи с 

национални и регионални 

представители и с други заинтересовани 

страни от всички звена на иновационния 

процес, което ще бъде от взаимна полза 

за всички участници. За по-

систематичното провеждане на такъв 

диалог и обмен следва да се организира 

форум на заинтересованите страни към 

EIT, който обединява под една обща 

платформа всички ОЗИ и по-широк 

кръг от заинтересовани страни около 

междусекторни въпроси. С цел да 

гарантира по-широко ангажиране на 

всички заинтересовани страни, EIT 

следва да провежда подходящи 

информационни кампании, насочени 

към европейски университети, 

национални, регионални и местни 

органи, свързани с политики в 

областта на 

научноизследователската и развойна 

дейност и иновациите. ОЗИ следва 

също да създадат процедури за 

редовни консултации на 

заинтересованите страни в своята 

конкретна сфера на действие. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) EIT следва да обръща внимание на 

това да бъде постигнат добър баланс 
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между различните действащи лица 

от триъгълника на знанието, които 

участват в ОЗИ, като специално 

внимание следва да бъде отделено на 

по-малките участници и 

включването на частния сектор. По-

специално EIT следва да се стреми да 

се ангажира по-тясно с МСП, за да 

гарантира активното им участие в 

дейностите на ОЗИ. Нещо повече, 

публичните дружества и местните 

органи, както и организациите с 

нестопанска цел, следва да бъдат 

включени в ОЗИ, когато това е 

целесъобразно. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) EIT следва и занапред да 

насърчава признаването от страна на 

държавите членки на 

образователните степени и 

дипломите на EIT, носещи неговия 

етикет за високи постижения. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 6 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) EIT следва да насърчава, 

посредством характера и състава си, 

мултидисциплинарните и 

интердисциплинарните подходи към 

иновациите и предприемачеството, 

включително развитието на 

нетехнологични решения, 

организационни подходи, нови бизнес 

модели, системни иновации и 

иновации в публичния сектор, като 
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необходимо допълнение към 

съсредоточените върху технологиите 

и техниката иновационни дейности. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 6 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6в) Тъй като социалните 

предприятия по природа са много 

иновативни чрез стоките или 

услугите, които предлагат, те могат 

да допринесат за справяне с главните 

обществени предизвикателства. Ето 

защо, социалните иновации и 

социалното предприемачество следва 

да бъдат, когато това е 

целесъобразно, важна част от 

дейностите на EIT и ОЗИ. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Следва да се определи обхватът на 

финансовото участие, предоставяно от 

страна на EIT за общностите на знание и 

иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 

да се уточнят източниците на финансови 

средства за ОЗИ. 

(7) Следва да се определи обхватът на 

финансовото участие, предоставяно от 

страна на EIT за общностите на знание и 

иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и 

да се уточнят източниците на финансови 

средства за ОЗИ. По-специално EIT  

следва да действа като инвеститор и 

целта предоставяното от него 

финансиране да бъде да действа като 

капиталов лост за други източници 

на публично и частно финансиране, 

включително други фондове на ЕС. 

Равнището на този капиталов лост 

следва да бъде ясно определено. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Съставът на органите на EIT следва 

да се опрости. Работата на управителния 

съвет на EIT следва да се 

рационализира, а ролята и задачите на 

управителния съвет и директора следва 

да бъдат допълнително уточнени. 

(8) Съставът на органите на EIT следва 

да се опрости, да отразява трите 

измерения на триъгълника на 

знанието и да се стреми към 

постигане на баланс между половете. 

Работата на управителния съвет на EIT 

следва да се рационализира, а ролята и 

задачите на управителния съвет и 

директора следва да бъдат 

допълнително уточнени. 

Управителният съвет и директорът 

следва да действат в интерес на EIT 

по независим, безпристрастен и 

прозрачен начин. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Нови ОЗИ, включително техните 

приоритетни области и 

организацията и графикът на 

процедурата за избора им, следва да 

бъдат създадени в съответствие с 

условията и реда, определени в 

стратегическата иновационна 

програма. 

(9) EIT може да разпределя бюджета 

си към вече създадени ОЗИ или към 

новоизбрани такива. 

 От 2014 г. EIT следва да започне 

избора на най-много четири нови ОЗИ 

в тематичните приоритетни 

области, както са определени в 

стратегическата иновационна 

програма (СИП). 

 От 2018 г., в зависимост от 

наличните бюджетни средства и 

след консултация със 

заинтересованите лица, EIT следва да 

отправи допълнителни покани за 



 

 

 PE519.314/ 7 

 BG 

представяне на предложения да 

подбор на ОЗИ по оставащите 

тематични области, предвидени в 

СИП или нови тематични области, 

които попадат в обхвата на целите 

на „Хоризонт 2020“. 

 (9a) Нови ОЗИ следва да бъдат 

създадени и избрани от EIT на 

основата на открита, прозрачна и 

състезателна процедура при яснота и 

предвидимост за възможните 

участници. Процедурата по избор на 

ОЗИ следва да се основава на 

минималните условия от критериите 

за допустимост и да отговаря на 

критериите за избор, като бъде 

показан потенциалът, качеството и 

жизнеспособността на 

предложението. 

 (9б) EIT следва да вземе предвид 

факта, че не всички ОЗИ ще имат 

едни и същи финансови потребности, 

а някои ще бъдат по-капиталоемки 

от други.  Ето защо EIT следва да 

определи размера на финансовата 

подкрепа, която ще предостави на 

ОЗИ. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) ОЗИ следва да разширят 

образователната си дейност, като 

предоставят курсове за професионално 

обучение. 

(10) ОЗИ следва да разширят 

образователната си дейност, като 

предоставят курсове за професионално 

обучение и летни обучителни курсове, 

курсове за дистанционно обучение и 

стажове за докторанти . EIT следва 

да инвестира в създаването на име на 

световно равнище в областта на 

иновативното предприемаческо 

обучение. 

 

Изменение  14 
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Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) EIT и ОЗИ следва да развиват 

полезни образователни 

взаимодействия с политиките на ЕС 

и държавите членки с цел подкрепа на 

бъдещото наличие на необходимия 

човешки капитал, който е от 

жизненоважно значение за пътя на 

Европа към научно, технологично и 

иновативно лидерство. С тази цел 

образованието по науки, технологии, 

инженерство и математика (STEM) 

следва да бъде насърчавано, както и да 

бъдат създавани обучения в 

предприемачество, стажове и 

стипендии за младите европейци и 

най-добрите ученици и студенти от 

гимназиите и университетите. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 

си сътрудничат при организацията на 

наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 

да се гарантира съгласуваност с 

цялостната система за наблюдение и 

оценка на равнището на ЕС. 

(11) Необходимо е Комисията и EIT да 

си сътрудничат при организацията на 

наблюдението и оценките на ОЗИ с цел 

да се гарантира съгласуваност с 

цялостната система за наблюдение и 

оценка на равнището на ЕС. По-

специално, следва да бъдат изяснени 

принципите за наблюдение на ОЗИ и 

EIT. Координацията и 

сътрудничеството между ОЗИ следва 

да бъдат осъществявани от EIT, за да 

се гарантират полезни 

взаимодействия и създаване на 

добавена стойност от 

взаимодействието между 

множеството партньори на EIT. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) ОЗИ следва да търсят полезни 

взаимодействия с други подходящи 

инициативи на Европейския съюз. 

(12) ОЗИ следва да търсят полезни 

взаимодействия с други подходящи 

научноизследователски и иновативни 

инициативи и инструменти, създадени 

на европейско равнище, включително 

европейските партньорства за 

иновации, европейските 

индустриални инициативи съгласно 

Плана SET и други публично-частни 

партньорства. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) ОЗИ следва да действат като 

„иновационни катализатори“, 

способни да създадат значителен 

брой иноватори, от които има голяма 

нужда, които ще бъдат носители на 

предприемаческа култура и опит и 

способни да създават иновативни, 

основани на знанието МСП и да 

преобразяват съществуващи 

предприятия. ОЗИ следва да 

действат като препоръчителен и 

лесен за възпроизвеждане модел за 

сътрудничество за други европейски, 

регионални и национални общности 

за научноизследователска и развойна 

дейност и иновации и за 

консолидиране на структурните 

фондове за постигане на европейските 

иновационни цели. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 12 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) Разходването на средства от ЕС 

и държавите членки за научни 

изследвания, иновации и образование 

следва да бъде по-добре координирано, 

с цел да гарантира взаимно допълване, 

по-добра ефективност и видимост, 

както и да постигне по-добро 

бюджетно взаимодействие. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да се гарантира по-широко 

участие на организации от различни 

държави членки в ОЗИ партньорските 

организации следва да бъдат установени 

в поне три държави членки. 

(13) С цел да се гарантира по-широко 

участие на организации от различни 

държави членки в ОЗИ партньорските 

организации следва да бъдат установени 

в поне три държави членки. EIT следва 

да насърчава разширяване на 

участието и да стимулира върховите 

постижения в цяла Европа. Той 

следва да гарантира достъп до всички 

висококачествени европейски 

университети, 

научноизследователски общности, 

малки научноизследователски групи и 

участници от частния сектор, 

включително високо иновативни 

стартиращи предприятия. 

 (13a) EIT и ОЗИ следва да развиват 

информационни дейности и да 

установяват средства за комуникация 

и обмен на информация с институции 

и други партньори  във възникващите 

и потенциални центрове за високи 

постижения, по-специално там, 

където се наблюдава изразено търсене 

така че те също да могат да се 

включват и участват в техните 
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дейности. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) EIT следва да приеме критериите и 

процедурите за финансиране, 

наблюдение и оценка на дейността на 

ОЗИ, преди да започне процедурата за 

избор на нови общности. 

(14) EIT следва да приеме критериите и 

процедурите за финансиране, 

наблюдение и оценка на дейността на 

ОЗИ, преди да започне процедурата за 

избор на нови общности. По-специално 

значителна част от годишния 

финансов принос за ОЗИ следва да се 

разпределя на основата на 

конкурентен механизъм за 

преразглеждане. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) Важно е да се гарантира 

разумно финансово управление на EIT 

и приложението на ОЗИ по възможно 

най-ефективен и лесен за ползване 

начин. EIT следва да се стреми да 

намали административната тежест 

за ОЗИ. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Тригодишната работна програма на 

EIT следва да бъде съобразена със 

становището на Комисията относно 

конкретните цели на института, 

определени в „Хоризонт 2020“, и 

(15) Тригодишната работна програма на 

EIT следва да бъде съобразена със 

становището на Комисията и 

вижданията, изразени от 

Европейския парламент и Съвета. 
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взаимното му допълване с политики и 

инструменти на Европейския съюз. 

Следва да бъде установен редовен 

диалог между EIT и Европейския 

парламент. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Оценката на EIT следва 

своевременно да подаде данни за 

оценката на „Хоризонт 2020“ през 2017 

и 2023 г. 

(17) Оценката на EIT следва да позволи 

преки сравнения между резултатите 

от дейността и ключовите 

показатели със съответните 

инструменти на „Хоризонт 2020“ и 

своевременно да подаде данни за 

оценката на „Хоризонт 2020“ през 2017 

и 2023 г 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Комисията следва да засили своята 

роля при наблюдението на 

изпълнението на специфични аспекти от 

дейността на EIT. 

(18) Комисията следва да подобри 

наблюдението на изпълнението на 

специфични аспекти от дейността на 

EIT, а EIT следва да подобри 

наблюдението си над ОЗИ. Това 

наблюдение следва да бъде 

резултатно ориентирано. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Дейностите на EIT следва да 

гарантират максимална прозрачност, 

отчетност и демократичен контрол 

на отпуснатите средства от 
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бюджета на ЕС, по-специално с оглед 

на техния принос, както очакван, 

така и осъществен, за постигането 

на целите на Съюза. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква -а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) параграф 1 се заменя със следното: 

 „1. „иновация” означава процесът, 

включително резултатите му, който 

съчетава различни по вид знания, 

умения и капацитет, посредством 

който нови идеи отговарят на 

обществените или икономически 

потребности и водят до създаването 

на нови продукти, услуги, процеси или 

стопански и организационни модели, 

които допринасят стойност за 

обществото и могат да бъдат 

въведени успешно на съществуващ 

пазар или са в състояние да създадат 

нови пазари;“ 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква -a а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -aа) параграф 2 се заменя със 

следното: 

 „2. „‚общност на знание и иновации‘ 

(ОЗИ) означава автономно 

партньорство на висши учебни 

заведения, научноизследователски 

организации, дружества и други 
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заинтересовани от иновационния 

процес страни под формата на 

стратегическа мрежа, основана на 

съвместно средно- и дългосрочно 

иновационно планиране посрещане на 

предизвикателствата на EIT и 

допринасяне за постигане на целите, 

заложени в „Хоризонт 2020“; 

Обосновка 

За пълноценното включване на EIT като инструмент за прилагането на „Хоризонт 

2020“ е важно да се подчертае връзката между ролята на ОЗИ и специфичните цели 

на „Хоризонт 2020“. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква а а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) параграф 5 се заменя със следното: 

 „5. „партньорска организация“ 

означава всяка организация, която е 

член на ОЗИ и може да включва по-

специално висши учебни заведения, 

научноизследователски организации, 

публични или частни дружества, 

финансови институции, регионални и 

местни органи, фондации, 

организации с нестопанска цел;“ 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква б) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 - параграф 7  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„7. „висше учебно заведение“ означава 

институция по смисъла на член 2 от 

Решение (ЕО) № XXX/20XX на 

Европейския парламент и на Съвета за 

„7. „висше учебно заведение“ означава 

институция по смисъла на член 2 от 

Регламент (ЕО) № XXX/20XX на 

Европейския парламент и на Съвета за 
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създаване на „Еразъм за всички“. създаване на „Еразъм за всички“. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква б а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 - параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Параграф 9 се заменя със 

следното: 

 „9. „стратегическа иновационна 

програма“ (СИП) означава документ с 

политически характер, който 

очертава дългосрочната стратегия 

на EIT за бъдещи инициативи, 

включително преглед на 

заплануваните академични, 

научноизследователски и 

иновационни дейности за 

седемгодишен период.“ 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква б б) (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 – параграф 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „9a. „регионална иновационна 

схема“означава схема, насочена към 

разширяване на участието в 

дейностите на ОЗИ и към 

партньорства между висши учебни 

заведения, научноизследователски 

организации, дружества, МСП и други 

заинтересовани страни от 

възникващи центрове за високи 

постижения, които имат амбицията 

и потенциала да вървят нагоре по 

стълбата на високите постижения и 

да се развият в екосистеми, които 

отразяват основните 
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характеристики на центровете за 

съвместно ползване. “ 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква в) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 - параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

10. „Форум на заинтересованите страни“ 

означава среща, отворена за 

представители на национални и 

регионални органи, организирани 

интереси и отделни организации от 

стопанските, академичните и 

научноизследователските среди, 

клъстерни организации и други 

заинтересовани страни от целия 

триъгълник на знанието. 

„10. „Форум на заинтересованите 

страни“ означава платформа, 

включваща физически и виртуални 

конференции и събития, отворена за 

представители на национални, 

регионални и местни органи, 

организирани интереси и отделни 

организации от стопанските, 

академичните и 

научноизследователските среди, 

сдружения, гражданското общество 

и клъстерни организации, организации 

на гражданското общество и други 

заинтересовани страни от целия 

триъгълник на знанието“. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 – буква г) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 2 - параграф 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

11. „Дейности на ОЗИ с добавена 

стойност“ означава дейности, 

извършвани от партньорски 

организации, които допринасят за 

интегрирането на триъгълника на 

знанието — научни изследвания, 

иновации и висше образование, 

включително създаване и 

административни и координационни 

"11. „Дейности на ОЗИ с добавена 

стойност“: означава дейности, 

извършвани от партньорски 

организации, които допринасят за 

интегрирането на триъгълника на 

знанието — научни изследвания, 

иновации и висше образование, 

включително създаване и 

административни и координационни 
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дейности на ОЗИ“. дейности на ОЗИ и допринасят за 

общите цели на EIT.“ 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мисия и цели Мисия и цели 

Мисията на EIT е да допринесе за 

устойчив европейски икономически 

растеж и конкурентоспособност чрез 

засилване на иновационния капацитет 

на държавите членки и на Съюза. Той 

постига това, като насърчава и 

обединява академични, 

научноизследователски и иновационни 

дейности, които отговарят на най-

високите стандарти.   

Мисията на EIT е да допринесе за 

устойчиво европейско икономическо и 

социално развитие и 

конкурентоспособност чрез засилване и 

ускоряване на иновационния и 

предприемачески капацитет на 

държавите членки и на Съюза с цел 

справяне с големите обществени 

предизвикателства, пред които е 

изправено европейското общество. 

Той постига това, като насърчава 

взаимодействие, сътрудничество и 

интегриране на академични, 

научноизследователски, иновационни и 

предприемачески дейности, които 

целят високи постижения. 

Общите цели, конкретните цели и 

показателите за резултатите на EIT за 

периода 2014—2020 г. са определени в 

„Хоризонт 2020“. 

Общите цели, конкретните цели и 

показателите за резултатите на EIT за 

периода 2014—2020 г. са определени в 

„Хоризонт 2020“. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 4 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В член 4, параграф 1, буква а) се 

заменя със следното: 

 „a) Управителен съвет, съставен от и 
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зачитащ баланса между 

висококвалифицирани членове с опит 

във висшето образование, научните 

изследвания, иновациите и бизнеса.  

Той отговаря за ръководството на 

дейността на EIT, за избора, 

определянето и оценката на ОЗИ, 

както и за всички останали 

стратегически решения;“ 

Обосновка 

В органите на EIT е необходим баланс между действащите лица от сферите на 

образованието, научните изследвания, иновациите и бизнеса. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4  

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 5 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в член 5, параграф 1 се изменя, както 

следва: 

4. член 5 параграф 1 се заменя със 

следното: 

а) буква а) се заличава. „1. За да постигне своята цел, EIT:  

 a) идентифицира основните си 

приоритети и дейности, за да 

изпълни общите и специфичните си 

цели; 

б) вмъква се следната буква й): б) повишава информираността сред 

потенциалните партньорски 

организации, особено сред МСП и 

възникващите и потенциални 

центрове за високи постижения, за да 

насърчава и улеснява участието им в 

своите дейности; 

 в) подбира и определя ОЗИ в 

съответствие с член 7 и посредством 

споразумение определя техните права 

и задължения; осигурява им 

подходяща и навременна подкрепа; 

прилага подходящи мерки за контрол 

на качеството;  наблюдава и 

периодично оценява дейността им; и 

гарантира подходящо равнище на 



 

 

 PE519.314/ 19 

 BG 

координация, улеснява ефективната 

комуникация и тематичното 

сътрудничество между ОЗИ и 

центровете за съвместно ползване; 

 г) мобилизира средства от публични и 

частни източници и използва 

собствените си ресурси в 

съответствие с настоящия 

регламент. По-специално, EIT се 

стреми да набира значителна и 

нарастваща част от бюджета си от 

частни източници и от приходи, 

получени от собствената му 

дейност; 

 д) насърчава признаването в 

държавите членки на степени и 

дипломи, присъдени или издадени от 

висши учебни заведения, които са 

партньорски организации, като тези 

степени и дипломи могат да носят 

наименованието „степени и дипломи 

на EIT“; 

 е) насърчава разпространението на 

добри практики за интегрирането на 

триъгълника на знанието с цел да се 

развие обща иновационна култура и 

култура на преноса на знания; 

 еа) активно създава връзки 

посредством ОЗИ с институции от 

възникващи центрове за високи 

постижения с потенциала да се 

развият в центрове за съвместно 

ползване с цел разширяване на 

иновационния капацитет на Съюза. 

Това може да включва 

предоставянето на подкрепа за 

обединяването на ОЗИ и 

партньорствата от възникващите 

центрове за високи постижения 

посредством регионална иновационна 

схема, включително туининг, обмен 

на персонал и структурирани 

действия по мобилност; 

 ж) развива капацитета и 

експертните си познания, за да се 

превърне в световен еталон за високи 

постижения в академичната, 

научноизследователската, 
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иновационната и предприемаческата 

област;  

 з) насърчава мултидисциплинарните 

подходи към иновациите, по-

специално интеграцията на 

нетехнологични решения, 

организационни подходи, нови бизнес 

модели, системни иновации и 

иновации в публичния сектор; 

 и) осигурява взаимно допълване, 

полезно взаимодействие и 

съгласуваност между дейностите на 

EIT и други програми на Съюза. 

 й) популяризира ОЗИ като партньори 

с високи постижения в иновациите в 

и извън Европейския съюз; 

 к) разработва „наръчник с най-добри 

практики“ с цел разпространяване на 

добрите практики и опит от 

съществуващите към новите ОЗИ; 

„й) свиква най-малко веднъж в годината 

форум на заинтересованите страни с цел 

да ги информира за дейностите на EIT, 

неговия опит, добри практики и принос 

към политиките и целите на Съюза в 

областта на иновациите, научните 

изследвания и образованието. 

Заинтересованите страни се 

приканват да изразят становищата 

си.“ 

л) свиква най-малко веднъж в годината 

форум на заинтересованите страни, за 

да сподели и обсъди със 

заинтересованите страни дейностите 

на EIT, неговия опит, добри практики и 

принос към политиките и целите на 

Съюза в областта на иновациите, 

научните изследвания и образованието 

и за да получи входни данни от 

заинтересованите страни относно 

програмата, стратегията и 

оперирането на EIT.“ 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 6, параграф 1, буква в) се заменя 

със следното: 

Член 6 се заменя със следното: 

 „Член 6 
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 ОЗИ 

 1. ОЗИ се занимават по-специално 

със: 

 a) иновационни дейности и 

инвестиции с европейска добавена 

стойност, които пълноценно 

интегрират академичните и 

научноизследователските измерения 

за постигане на критична маса и 

насърчават разпространението и 

използването на резултатите; 

 б) авангардни научни изследвания с 

иновационна насоченост в области 

от ключов икономически и обществен 

интерес и използване на резултатите 

от европейските и национални 

научни изследвания с потенциал да 

укрепят конкурентоспособността на 

Европа на международно равнище и 

да намерят решения на значимите 

обществени предизвикателства; 

"в) образование и обучение за 

магистърска и докторска степен, както и 

курсове за професионално обучение в 

дисциплини, които имат потенциал да 

задоволят бъдещите европейски 

обществено-икономически потребности 

и насърчават развитието на 

иновационни умения, 

усъвършенстването на управленски и 

предприемачески умения и мобилността 

на научните работници и студентите;“. 

в) образование и обучение за 

магистърска и докторска степен, както и 

курсове за професионално обучение в 

дисциплини, които имат потенциал да 

задоволят бъдещите европейски 

обществено-икономически потребности 

и потребностите на пазара на труда 

в Съюза и които водят до увеличаване 

на талантите в ЕС и привличат и 

задържат най-талантливите;  

насърчават развитието на иновационни 

умения, усъвършенстването на 

управленски и предприемачески умения 

и мобилността на научните работници и 

студентите, включително чрез 

подкрепа за иновационните и 

предприемачески дейности на 

получателите на степени и обучения 

от EIT; 

 г) разпространяват добри практики в 

иновационния сектор, с акцент върху 

развитие на сътрудничеството 

между академичната, 

научноизследователската и 

стопанската област, включително 

финансовия сектор и сектора на 
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услугите. 

 д) интегрират и координират във 

възможно най-голяма степен 

съществуващите европейски, 

национални и регионални инициативи 

и местни инструменти в областта 

на научноизследователската и 

развойна дейност и иновациите. 

 2. ОЗИ имат значителна цялостна 

автономия при определяне на своята 

вътрешна структура и състав. По-

специално, ОЗИ: 

 a) създава управителен съвет, в чийто 

състав е спазен балансът между 

представители на висшите учебни 

заведения, научноизследователския и 

бизнес сектора; 

 б) е отворен за нови членове, по-

специално МСП, които могат да 

добавят стойност към 

партньорството, като се взема 

предвид непрекъснатостта на 

партньорството; 

 в) работи по открит и прозрачен 

начин и в съответствие с 

управленските кодекси на най-

добрите практики; 

 2a. ОЗИ формулират точната си 

програма и методи на работа. По-

специално, ОЗИ: 

 a) изготвят годишни бизнес планове 

за дейността си с конкретни цели, 

основни етапи и ключови показатели 

за изпълнение; 

 б) разработват стратегии за 

постигането на финансова 

устойчивост, която да доведе до 

постепенно намаляване на 

финансирането от страна на ЕС; 

 в) разработва дейности за 

популяризиране, по-специално сред 

възникващите институции и 

центрове за високи постижения като 

тези посредством регионалните 

иновационни схеми и провежда 

редовни консултации със 
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заинтересованите лица. 

 3. Връзката между EIT и всяка ОЗИ се 

основава на договорно споразумение. 

Обосновка 

ОЗИ притежават значителна автономност, но е необходимо да се изясни минимума от 

характеристики, основни принципи и задачи, които следва да имат. 

 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) 294/2008 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7 се изменя, както следва: Член 7 се заменя със следното: 

 „Член 7 

а) вмъква се следният параграф 1a: Избор на ОЗИ 

 1. Партньорство се избира и определя 

от EIT като ОЗИ след състезателна, 

открита и прозрачна процедура и въз 

основа на нейното качество и при 

условие, че изпълнява минималните 

условия за допустимост и 

критериите за избор, посочени в 

параграфи 3 и 4.  EIT приема и 

публикува подробни критерии за избор 

на ОЗИ, основаващи се на принципите 

за високи научни постижения и 

значимост на иновациите; в процеса 

на избор се привличат и външни 

независими експерти. 

"1a. EIT започва процедурата за избор и 

определяне на ОЗИ в съответствие с 

приоритетните области и графика, 

посочени в СИП.“ 

2. От 2014 г. EIT започва процедурата 

за избор на максимум 4 нови ОЗИ в 

тематичните приоритети, 

определени в СИП. Въз основа на 

наличността на финансови ресурси, 

от 2018 г. EIT може, след 

консултиране със заинтересованите 

страни, да започне нова процедура на 

избор в други тематични области на 

СИП или в други набелязани области. 
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б) в параграф 2 се добавя следната 

буква з): 

 

"(з) готовност за установяване на 

полезни взаимодействия с други 

инициативи на Европейския съюз,“ 

Броят на избраните ОЗИ ще зависи 

от зрелостта и готовността на 

европейските консорциуми да 

образуват достойни за доверие ОЗИ, 

потенциалното обществено и 

икономическо въздействие и 

възможностите за полезни 

взаимодействия с други инициативи, 

както и способността за усвояване на 

средства на EIT и наличния бюджет. 

Изборът на нови ОЗИ се осъществява 

въз основа на заслугите и потенциала 

на всяка разглеждана ОЗИ и не бива 

да зависи от функционирането на 

други ОЗИ. EIT определя подходящия 

размер и продължителността на 

приноса си за новите ОЗИ. 

в) параграф 3 се заменя със следното:  

"3. Минималното изискване за 

създаване на ОЗИ е участието на поне 

три партньорски организации, 

установени в поне три различни 

държави членки. Всички партньорски 

организации трябва да бъдат 

независими една от друга по смисъла на 

член 7 от правилата за участие“. 

3. Минималните критерии за 

допустимост за образуването на ОЗИ 

са: 

 a) участието на поне три партньорски 

организации, установени в поне три 

различни държави членки. Всички 

партньорски организации трябва да 

бъдат независими една от друга по 

смисъла на член 7 от правилата за 

участие; 

г) параграф 4 се заменя със следното: б) приносът на ОЗИ за постигане на 

конкретните цели по раздели 

„Обществени предизвикателства“ и 

„Водещи позиции в базовите и 

промишлените технологии“, 

определени в „Хоризонт 2020“; 

"4. Повечето партньорски 

организации, включени в определена 

ОЗИ, са установени в държавите членки. 

В състава на всяка ОЗИ влизат поне 

едно висше учебно заведение и едно 

частно дружество. " 

в) поне две трети от партньорските 

организации в определена ОЗИ са 

установени в държавите членки; 
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 г) в състава на всяка ОЗИ влизат поне 

едно висше учебно заведение и едно 

частно дружество. 

 4. Критериите за избор за определяне 

на ОЗИ могат да демонстрират 

следното: 

 а) налична и потенциална способност 

за стимулиране на иновационната и 

предприемаческа дейност в рамките 

на партньорството, както и високи 

постижения в областта на висшето 

образовани, изследователската 

дейност и иновациите; 

 б)  капацитетът на партньорството 

да допринесе за постигането на 

конкретни цели по раздели 

„Обществени предизвикателства“ и 

„Водещи позиции в базовите и 

промишлените технологии“, 

определени в „Хоризонт 2020", и да 

постигне целите на СИП; 

 в)  мултидисциплинарния подход към 

иновациите, като интеграцията на 

нетехнологични решения, 

организационни подходи, нови бизнес 

модели, системни иновации и 

иновации в публичния сектор; 

 г) способността на партньорството 

да си осигурява устойчиво и 

дългосрочно самофинансиране, 

включително чрез значителни и 

нарастващи вноски от частния 

сектор, промишлеността и услугите; 

 д) участието в партньорството на 

организации, работещи активно в 

триъгълника на познанието — висше 

образование, научни изследвания и 

иновации, и баланса  между тези три 

елемента; 

 -д) доказването на откритост и 

прозрачност на управлението му и 

стратегията му за привличане на 

нови ОЗИ; 

 е) наличие на план за управление на 

интелектуалната собственост, 

подходящ за съответния сектор и 
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съобразен с принципите и насоките 

на EIT за управление на 

интелектуалната собственост, 

включително начините, по които се 

отчита приносът на различните 

партньорски организации; 

 ж) мерки в подкрепа на участието и 

сътрудничеството с частния сектор, 

включително финансовия сектор, и 

по-специално МСП, както и в 

подкрепа на създаването на нови 

дружества, възникнали независимо 

или в резултат на сливане или 

отделяне от друго дружество, както 

и на МСП, с оглед на търговската 

реализация на резултатите от 

дейността на ОЗИ; 

 з) мерки за подкрепа на участието на 

и сътрудничеството с участници със 

социалноикономически характер, 

включително публични органи, 

предприятия от държавния сектор и 

организации с нестопанска цел, по 

целесъобразност; 

 и) готовност за взаимодействие с 

други организации и мрежи извън ОЗИ 

с цел обмен на добри практики и 

високи научни постижения, 

включително с нови институции и 

центрове на високи научни 

постижения. 

 й) готовност за установяване на 

взаимодействие с други инициативи 

на Европейския съюз в областта на 

научните изследвания, развойната 

дейност и иновациите, както и 

партньорства с други европейски, 

национални, регионални и/или местни 

програми за иновации. 

 4. Изборът на нови и потенциални 

центрове на високи постижения, 

които ще бъдат част от 

регионалната иновационна схема, се 

осъществява чрез открити и 

прозрачни процедури, управлявани и 

прилагани от ОЗИ. Критериите, 

които се използват за избора, се 

определят от ОЗИ (в съответствие с 
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критериите, посочени за избора на 

ОЗИ в параграф 2) в сътрудничество с 

EIT и се публикуват от EIT. 

д) добавя се следният параграф 5:  

5. EIT приема критериите и процедурите 

за финансиране, наблюдение и оценка 

на дейността на ОЗИ, преди да започне 

процедурата за избор на нови 

общности.“ 

5. EIT приема критериите и процедурите 

за финансиране, наблюдение и оценка 

на дейностите на ОЗИ, преди да започне 

процедурата за избор на нови 

общности.“ 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 а (нова) 

Регламент (ЕО) 294/2008 

Член 7 –а) (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Вмъква се следният член: 

 „Член 7-а 

 Източници на финансиране и 

принципи на финансиране 

 1. EIT се финансира чрез вноска от 

общия бюджет на Европейския съюз в 

рамките на финансовия пакет, 

определен в член 19, както и чрез 

други частни и публични източници. 

 2. ОЗИ се финансират по-конкретно 

от следните източници: 

 а) вноски от партньорски 

организации, съставляващи 

значителен източник на 

финансиране; 

 б) задължителни или доброволни 

вноски от държавите членки, от 

трети държави или от техни 

публични органи; 

 в) вноски от международни органи и 

институции; 

 г) приходи от собствената дейност 

на ОЗИ и възнаграждения, свързани с 

права върху интелектуалната 

собственост; 
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 д) целеви капиталови фондове, 

включително управляваните от 

фондацията на EIT; 

 е) завещания, дарения и вноски от 

физически лица, институции, 

фондации или други национални 

органи; 

 ж) вноска от EIT; 

 з) финансови инструменти, 

включително финансирани от общия 

бюджет на Европейския съюз. 

 Вноските могат да включват 

апортни вноски. 

 3. Условията и редът за достъпа на 

EIT до финансиране се определят в 

неговите финансови правила, 

посочени в член 21, параграф 1. 

 4. Участието на EIT в ОЗИ: 

 а) може да покрива до 100 % от 

общите допустими разходи за 

дейностите на ОЗИ с добавена 

стойност. 

 б) не надхвърля 25% от ежегодния 

бюджет на ОЗИ, изчисляван средно за 

три години. 

 5. EIT установява конкурентен 

механизъм за преразглеждане за 

предоставянето на съществен дял от 

годишното му финансово участие в 

ОЗИ. Конкурентният механизъм за 

преразглеждане включва оценка на 

качеството и потенциала на 

проектите, предложени в годишните 

бизнес планове на ОЗИ, и на 

резултатите от предходните години, 

които стават ясни от постоянното 

наблюдение съобразно член 7а; 

(Член 14 от регламента става член 7-a) 

Обосновка 

С цел постигане на яснота средствата за финансиране (член 14) и принципите на 

финансиране са консолидирани в един член и изменени, така че да включват принципите 

на ефекта ливъридж на ОЗИ (максимум 25% от участието на EIT и максимум 50% от 

общия принос от средства на ЕС), както и конкурентния механизъм за преразглеждане 
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за годишните вноски за ОЗИ. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) 294/2008 

Член 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Принципи за оценка и наблюдение на 

ОЗИ 

Принципи за наблюдение и оценка на 

ОЗИ 

На базата на ключови показатели за 

изпълнение и в сътрудничество с 

Комисията EIT организира постоянно 

наблюдение и периодични външни 

оценки на крайните продукти, 

резултатите и въздействието на всяка 

ОЗИ.“ 

На базата на ключови количествени и 

качествени показатели за изпълнение 

EIT организира постоянно наблюдение 

и на всеки три години външни оценки 

на крайните продукти, резултатите и 

въздействието на всяка ОЗИ. 

Резултатите от оценката се 

огласяват. 

 Наблюдението е насочено към 

резултатите и предоставя сравними 

показатели с оглед на оценката на 

приноса на ОЗИ, сравнен с други 

релевантни инструменти на 

„Хоризонт 2020” посредством 

годишна карта за оценка на EIT. 

 Наблюдението включва: 

 а) приноса на ОЗИ за постигането на 

конкретните цели на 

„Хоризонт 2020“; 

 б) общите резултати от дейността 

на ОЗИ въз основа на набор от общи 

основни показатели за ОЗИ; 

 в) резултати от дейността на 

отделните ОЗИ въз основа на 

набелязаните им цели и ключовите 

показатели за изпълнение (КПИ), 

определени в отделните бизнес 

планове на ОЗИ. 

 2. Резултатите от дейността на 

ОЗИ, измерени чрез постоянно 

наблюдение, служат за основа на 

конкурентния механизъм за 

преразглеждане за заделяне на 
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годишното финансово участие на EIT 

в ОЗИ, съобразно член 7а(4а). 

 3. За развитието на системата за 

продължително наблюдение  следва 

да се вземе под внимание 

предварителният списък с 

показатели, представен в приложение 

II.” 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 7б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Член 7б „Член 7б 

Срок, продължаване и преустановяване 

на работата на ОЗИ 

Срок, продължаване и 

преустановяване на финансирането 

на ОЗИ 

1. В зависимост от резултатите от 

периодичните оценки и особеностите 

на конкретните области ОЗИ се 

създават обикновено за срок от седем 

до петнадесет години. 

1. EIT може да установи рамково 

споразумение с ОЗИ за първоначален 

период от седем години. 

2. Управителният съвет може да реши 

да удължи срока на дейността на ОЗИ 

след първоначално определения 

период, ако това е най-подходящият 

начин за постигане на целите на EIT. 

2. В зависимост от резултатите от 

постоянното наблюдение и оценките, 

дефинирани в член 7а, управителният 

съвет може да реши да удължи срока на 

финансиране на дейността на ОЗИ, 

след като тя е доказала, че постига 

целите си и тези на EIT. 

Управителният съвет прилага 

разработен специално за целта 

подход, като взема предвид факта, че 

не всички ОЗИ биха имали едни и 

същи финансови потребности, 

размери и продължителност. 

3. В случай че оценките на ОЗИ покажат 

незадоволителни резултати, 

управителният съвет предприема 

подходящи мерки, включително 

намаляване, изменение или отнемане на 

предоставяната финансова подкрепа или 

3. В случай че оценките на ОЗИ покажат 

незадоволителни резултати, 

управителният съвет предприема 

подходящи мерки, включително 

намаляване, изменение или отнемане на 

предоставяната финансова подкрепа или 
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прекратяване на споразумението. прекратяване на споразумението. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 8 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 8 – параграф 2 – буква в) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. В член 8, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „в) разпространява най-добрите 

практики по въпроси от общ интерес, 

като взаимното признаване на 

квалификации и ефективни 

преподавателски практики.“ 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 13 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. В член 13 параграф 2 се заменя със 

следното: 

 "2. EIT публикува своя процедурен 

правилник, специалните си финансови 

правила, посочени в член 21, 

параграф 1, както и подробните 

критерии за избор на ОЗИ, посочени в 

член 7, преди поканите за 

предложения за избор на ОЗИ.” 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 10 – уводна част 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Член 14, параграф 2 се заменя със 

следното: 

10. Член 14 се заличава. 

(Вж. член 7-а нов) 

Обосновка 

С цел постигане на яснота източниците на финансиране (член 14) и принципите на 

финансиране са консолидирани в един член (член 7-а) 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

EIT приема: EIT приема: 

a) текуща тригодишна работна 

програма, която се основава на СИП, 

след като такава бъде приета, и в която 

са набелязани основните приоритети и 

заплануваните инициативи на EIT и 

ОЗИ, включително оценка на 

финансовите потребности и на 

източниците на финансиране. 

Програмата съдържа също така 

подходящи показатели за наблюдение 

на дейността на ОЗИ и EIT. EIT 

представя на Комисията 

предварителната тригодишна работна 

програма до 31 декември всяка година 

N-2. В рамките на три месеца 

Комисията дава становището си 

относно конкретните цели на EIT, 

определени в „Хоризонт 2020“, и 

допълването им с политиките и 

инструментите на Съюза. EIT взема 

предвид становището на Комисията 

и в случай на несъгласие мотивира 

позицията си. EIT предава за сведение 

окончателната работна програма на 

Европейския парламент, Съвета, 

Комисията, Европейския икономически 

а) текуща тригодишна работна 

програма, която се основава на СИП, 

след като такава бъде приета, и в която 

са набелязани основните приоритети и 

заплануваните инициативи на EIT и 

ОЗИ, включително оценка на 

финансовите потребности и на 

източниците на финансиране, като се 

отчита финансовата 

жизнеспособност на всяка ОЗИ. 

Програмата съдържа също така 

подходящи показатели за наблюдение 

на дейността на ОЗИ и EIT, като 

използва ориентиран спрямо 

резултати подход. EIT представя на 

Комисията, Европейския парламент и 

Съвета предварителната тригодишна 

работна програма до 31 декември всяка 

година N-2. В рамките на три месеца 

Комисията, Европейският парламент 

и Съветът могат да представят 

възгледите си. EIT взема предвид 

представените становища и възгледи 

в случай на несъгласие мотивира 

позицията си. EIT предава за сведение 

окончателната работна програма на 
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и социален комитет и Комитета на 

регионите; 

Европейския парламент, Съвета, 

Комисията, Европейския икономически 

и социален комитет и Комитета на 

регионите; 

б) годишен доклад до 30 юни всяка 

година. Докладът съдържа отчет за 

извършените от EIT и ОЗИ дейности 

през предходната календарна година и 

оценка на постигнатите резултати 

спрямо определените цели, показатели и 

график, както и на рисковете, свързани с 

извършените дейности, използваните 

ресурси и работата на EIT като цяло. 

б) годишен доклад, оповестяван 

публично, най-късно до 30 юни всяка 

година. Докладът съдържа отчет за 

извършените от EIT и ОЗИ дейности 

през предходната календарна година и 

оценка на постигнатите резултати 

спрямо определените цели, показатели и 

график, както и на рисковете, свързани с 

извършените дейности, използваните 

ресурси и работата на EIT като цяло. 

Всяка година директорът на EIT 

представя годишен доклад пред 

компетентните комисии на 

Европейския парламент. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 13 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 16 се изменя, както следва: Член 16 се заменя със следното: 

a) в параграф 2 думата „пет“ се 

заменя с думата „три“; 

„Член 16 

б) добавя се следният параграф 2a: Наблюдение и оценка на EIT 

 1. EIT гарантира, че неговите 

дейности, включително 

ръководените чрез ОПН, са предмет 

на системно наблюдение и 

периодична независима оценка с цел 

осигуряване на най-добро качество на 

резултата, високи научни 

постижения и най-ефективно 

използване на ресурсите. Тази оценка 

е ориентирана спрямо резултатите. 

Резултатите от оценката се 

огласяват. 

 2. До юни 2011  г. и на всеки три и 

половина години след влизането в 

сила на нова финансова рамка, 
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Комисията  представя доклад 

относно средносрочната оценка на 

дейностите на EIT и ОЗИ. Това 

става въз основа на независима 

външна оценка и е насочено към 

начина, по който EIT изпълнява 

мисията си. Обхващат се всички 

дейности на EIT и ОЗИ и се прави 

оценка на резултатността на EIT, 

на въздействието, ефективността, 

устойчивостта, ефикасността и 

целесъобразността на провежданите 

дейности и взаимоотношението им 

и/или взаимното им допълване със 

съществуващи национални и 

общностни политики, в подкрепа на 

висшето образование, научните 

изследвания и иновациите. Отчитат 

се гледните точки на 

заинтересованите страни както на 

европейско, така и на национално 

равнище. 

 3. Оценката се отнася до аспектите, 

свързани с насърчаването на 

ангажираността на участници от 

нови институции и центрове на 

високи постижения и участието на 

МСП. Наред с това, оценката 

отчита приноса на EIT за 

приоритетите на Стратегия 

„Европа 2020” и ключовите 

инициативи от нея. 

 Оценката на EIT се координира с 

оценката, осъществявана в рамките 

на „Хоризонт 2020" на подобни 

инструменти (Съвместни 

технологични инициативи, публично-

частни партньорства), и гарантира 

хармонизиране с показателите на 

„Хоризонт 2020”.. 

"2a. Комисията може да извършва 

допълнителни оценки по теми или 

въпроси от стратегическо значение с 

помощта на независими експерти с цел 

да разгледа постигнатия от EIT 

напредък по набелязаните цели, да 

определи факторите, допринасящи за 

изпълнението на дейностите, и да 

4. Комисията може да извършва 

допълнителни оценки по теми или 

въпроси от стратегическо значение с 

помощта на независими експерти с цел 

да разгледа постигнатия от EIT 

напредък по набелязаните цели, да 

определи факторите, допринасящи за 

изпълнението на дейностите, и да 
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установи добри практики.“ установи добри практики. 

 5. Комисията изпраща резултатите 

от оценката заедно със своето 

становище и, при целесъобразност, 

предложения за изменение на 

настоящия регламент, на 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на 

регионите. Управителният съвет 

надлежно взема под внимание 

констатациите, направени в 

оценките на програмите и 

дейността на EIT.” 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 14 – буква -a) (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 17 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -а) Член 17, параграф 2 се заменя със 

следния текст: 

 "2. СИП определя дългосрочната 

стратегия за EIT на фона на 

иновациите в Съюза и включва оценка 

на нейното въздействие и капацитет 

да генерира добавена стойност в 

областта на иновациите за Съюза. 

СИП взема под внимание 

резултатите от наблюдението и 

оценката на EIT , съгласно 

посоченото в член 16.” 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 14 – буква а а) (нова) 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 17 - параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) Член 17, параграф 4 се заменя със 

следното: 

 "4. Комисията отчита и интегрира 

съответните аспекти от СИП в 

бъдещото предложение за обща 

стратегическа рамка за 

научноизследователска дейност и 

иновации за следващия програмен 

период.” 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 15 

Регламент (ЕО) № 294/2008 

Член 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансовият пакет от 

„Хоризонт 2020“ за изпълнение на 

настоящия регламент за периода от 

1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. 

се определя на 3 182 230 000 EUR. 

Годишните бюджетни кредити се 

разрешават от бюджетния орган 

съобразно ограниченията на 

финансовата рамка. Финансовото 

участие от EIT за ОЗИ се предоставя от 

този финансов пакет. 

По смисъла на точка [17] от 

Междуинституционалното 

споразумение от xxx/200z между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и относно доброто финансово 

управление, финансовият пакет от 

„Хоризонт 2020“ за изпълнение на 

настоящия регламент за периода от 

1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. 

се определя на максимум 

[3 182 230 000 EUR]. Тази сума 

представлява основната референтна 

сума за бюджетния орган по време на 

годишната бюджетна процедура. 

Годишните бюджетни кредити се 

разрешават от бюджетния орган без да 

се нарушават разпоредбите на 

Регламента относно многогодишната 

финансова рамка за периода 2014—

2020 г и Междуинституционалното 

споразумение от хxx/201z г. между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно 

сътрудничеството по бюджетните 
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въпроси и доброто финансово 

управление. Финансовото участие от 

EIT за ОЗИ се предоставя от този 

финансов пакет.“ 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията следи за спазването на 

балансирано представяне на 

академичната, 

научноизследователската, 

иновационната и стопанската област, 

както и за равновесието между 

половете, и отчита особеностите на 

академичната, научноизследователската 

и иновационната среда в рамките на 

Съюза. 

Комисията следи за спазването на 

балансирано представяне на 

академичната, 

научноизследователската, 

иновационната и стопанската област, 

както и за равновесието между половете 

и разширяването на участието на 

академичната, научноизследователската 

и иновационната среда в рамките на 

Съюза. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията назначава члена(овете) и 

уведомява Европейския парламент и 

Съвета за процеса на избор и за 

окончателното назначаване на 

членовете на управителния съвет. 

Комисията назначава члена(овете) след 

като уведоми Европейския парламент и 

Съвета за процеса на избор и за 

окончателното назначаване на 

членовете на управителния съвет. 

Преди Комисията да назначи някого в 

този случай, Европейският 

парламент и Съветът могат да 

изразят мнение относно избраните 

кандидати. 

Обосновка 

Целта е да се гарантира прозрачността на процедурата по назначаването на членове 

на съвета. 

 

Изменение  52 
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Предложение за регламент 

Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 6 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията освобождава всеки член 

или членове на управителния съвет, 

който не изпълнява задълженията си 

в съответствие с интересите на 

Съюза. Тя извършва това на основание 

на становището на Европейския 

парламент и Съвета. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Членовете на управителния съвет 

действат независимо, в интерес на EIT, 

като защитават неговите цели и мисия, 

идентичност и съгласуваност.  

Членовете на управителния съвет 

действат независимо, по прозрачен и 

безпристрастен начин, в интерес на 

EIT, като защитават неговите цели и 

мисия, идентичност, автономия и 

съгласуваност.  

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква о) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) взема решение относно езиковия 

режим на EIT, като отчита 

съществуващите принципи относно 

многоезичието и практическите 

изисквания за дейността му; 

о) гарантира, че EIT спазва 

съществуващите принципи относно 

многоезичието; 
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Изменение  55 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква п)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

п) популяризира EIT в световен мащаб с 

цел повишаване на неговата 

привлекателност и превръщането му в 

световен еталон за високи постижения в 

академичната, научноизследователската 

и иновационната област. 

п) популяризира EIT в световен мащаб с 

цел повишаване на неговата научна, 

академична и, най-вече, стопанска 

привлекателност и превръщането му в 

световен еталон за високи постижения в 

академичната, научноизследователската 

и иновационната област. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква п а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 па) популяризира Съюза чрез EIT. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква м) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 м) осигурява добра комуникация с 

институциите на Съюза; 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква н) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 н) действа независимо, по прозрачен и 

безпристрастен начин, в интерес на 

EIT, като защитава неговите цели и 

мисия, идентичност, автономия и 

съгласуваност. 
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Изменение  59 

Предложение за регламент 

Приложение І a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ І а 

 Неизчерпателен списък с общи 

показатели за ефективност за 

наблюдението на ОЗИ 

 Принос: 

 а) Разбивка на вноските от 

партньори (в натура и в брой) в 

годишния бюджет 

 б) Разбивка на бюджета по вид 

дейност (научни изследвания, 

образование, иновации, общи разходи) 

 Резултати от дейността и 

въздействие: 

 а) Брой на разработените учебни 

програми и на обучените студенти 

 б) Брой на научноизследователските 

проекти и публикации 

 в) Брой на участващите дружества, 

включително дела на МСП, 

научноизследователските 

институти и университети; 

 д) Брой на патентите, предоставени 

на инвестирано евро, и брой на 

прехвърлените патенти 

 ж) Брой на създадените отделени 

самостоятелни малки дружества 

 з) Брой на иновационните дейности, 

които са предприети в участващите 

предприятия. 

 

 

 


