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Предложение за резолюция Изменение 

125. призовава Комисията и държавите 

членки да подновят ангажимента си по 

отношение на целите на стратегията 

„Европа 2020“ в областта на научните 

изследвания и иновациите като 

градивни елементи на конкурентния 

цифров единен пазар, икономическия 

растеж и създаването на работни места, 

със всеобхватен подход към науката с 

открит достъп, иновациите с открит 

достъп, данните с открит достъп и 

трансфера на знания; счита, че това 

следва да включва преразглеждане на 

правната рамка за извличане на текст и 

данни за научноизследователски цели, 

увеличаване на използването на 

безплатен софтуер с отворен код, 

особено в учебните заведения и 

публичните администрации, и по-лесен 

достъп за МСП и стартиращите 

предприятия до финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“, адаптирано към 

късите иновационни цикли в сектора на 

ИКТ; подчертава в тази връзка 

значението на всички съответни 

инициативи, от публично-частните 

партньорства и иновационните клъстери 

до европейските технологични и научни 

паркове, особено в по-слабо развитите 

европейски региони, и програмите за 

ускоряване на развитието на 

стартиращи предприятия и съвместните 

125. призовава Комисията и държавите 

членки да подновят ангажимента си по 

отношение на целите на стратегията 

„Европа 2020“ в областта на научните 
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градивни елементи на конкурентния 
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открит достъп, иновациите с открит 

достъп, данните с открит достъп и 
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следва да включва преразглеждане на 

правната рамка за извличане на текст и 

данни за научноизследователски цели, 

увеличаване на използването на 

безплатен софтуер с отворен код, 

особено в учебните заведения и 

публичните администрации, и по-лесен 

достъп за МСП и стартиращите 

предприятия до финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“, адаптирано към 

късите иновационни цикли в сектора на 

ИКТ; подчертава в тази връзка 
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технологични платформи, както и на 

способността за получаване на лицензи, 

необходими за съответствие с 
определени стандарти, в рамките на 

ограниченията на законодателството на 

ЕС в областта на конкуренцията, при 

справедливи, приемливи и 

недискриминационни условия на 

лицензиране, за да се запазят стимулите 

за научноизследователска и развойна 

дейност и стандартизация и за 

насърчаване на иновациите; 

технологични платформи, както и на 

способността за ефективно 

лицензиране на съответстващи на 
определени стандарти патенти, в 

рамките на ограниченията на 

законодателството на ЕС в областта на 

конкуренцията, при справедливи, 

приемливи и недискриминационни 

условия на лицензиране, за да се запазят 

стимулите за научноизследователска и 

развойна дейност и стандартизация и за 

насърчаване на иновациите; 

Or. en 


