
RR\1208053BG.docx PE648.286v02-00

BG Единство в многообразието BG

Eвропейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

A9-0120/2020

18.6.2020

***I
ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии 
(преработен текст)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Мариза Матиаш

(Преработка – член 110 от Правилника за дейността)



PE648.286v02-00 2/136 RR\1208053BG.docx

BG

PR_COD_1recastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019) 331),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C9-0042/2019),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите 
на Румъния в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 
нормативни актове1,

– като взе предвид писмото от 10 януари 2020 г., изпратено от комисията по правни 
въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика в съответствие 
с член 110, параграф 3 от Правилника за дейността,

– като взе предвид членове 110, 59 и 40 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по култура и образование,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0120/2020),

А. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението 
на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 

1 OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 
изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 
съществуващите актове, без промяна по същество;

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на 
Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите членки носят 
основната отговорност за поддържането 
на силна, конкурентоспособна и 
иновационна европейска промишлена 
база. Естеството и мащабите на 
иновационното предизвикателство в 
Съюза обаче изискват и 
предприемането на действия на 
равнището на Съюза.

(2) Държавите членки носят 
основната отговорност за поддържането 
на силна, конкурентоспособна и 
иновационна европейска промишлена 
база. Естеството и мащабите на 
иновационното предизвикателство 
обаче изискват и предприемането на 
действия на равнището на Съюза.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) EIT, основно чрез своите 
общности на знание и иновации 
(„ОЗИ“), следва да има за цел да 
укрепва иновационните екосистеми, 
които спомагат за преодоляване на 
глобалните предизвикателства. EIT 
следва преди всичко да има за цел да 
способства за развитието на 
иновационен капацитет на Съюза и на 
държавите членки, който отговаря на 
най-високите стандарти. За да 
постигне тази цел, EIT следва да 
улеснява и засилва създаването на 
мрежи и сътрудничеството, както и 
да установява условия за 
единодействие на различните 
общности, свързани с иновациите в 
Европа.

(4) EIT, основно чрез своите 
общности на знание и иновации 
(„ОЗИ“), има за задача да допринася за 
устойчивото икономическо развитие 
и конкурентоспособността на Съюза 
чрез укрепване на иновационния 
капацитет на държавите членки и на 
Съюза. Той също така има за цел да 
изпълнява стратегическите 
приоритети на Съюза и да допринася 
за реализацията на целите и 
политиките на Съюза, включително 
Европейския зелен пакт, Европейския 
план за възстановяване, европейските 
стратегии в областта на данните, 
цифровите технологии, МСП и 
промишлеността, както и 
постигането на стратегическа 
автономност на Европа. Освен това 
следва да допринася, за да се отговори 
на глобалните предизвикателства, 
включително целите на ООН за 
устойчиво развитие (ЦУР), като 
изпълнява принципите на 
Програмата до 2030 г. и Парижкото 
споразумение, и да постигне най-късно 
до 2050 г. преход към икономика, 
която е неутрална по отношение на 
емисиите на парникови газове. Тази 
трансформация ще бъде възможна 
единствено чрез насърчаване на 
научните изследвания и иновациите, 
което подчертава необходимостта 
от подсилване на благоприятните 
условия и инвестициите за 
повишаване на базата от знания и 
капацитета за научни изследвания и 
иновации на Европа, и по-специално в 
областта на екологосъобразните и 
благоприятни за климата технологии 
и иновации.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) EIT следва да улеснява и 
засилва създаването на мрежи и 
сътрудничеството, както и да 
създава полезни взаимодействия 
между различните общности на 
иновации в Европа, като гарантира 
широк географски обхват с цел 
преодоляване на регионалните 
различия и предотвратяване на 
разликите в областта на иновациите.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Стратегическите приоритетни 
области и финансови потребности на 
EIT за седемгодишен период, обхващащ 
съответната многогодишна 
финансова рамка (МФР), следва да 
бъдат определени в Стратегическа 
иновационна програма (СИП). СИП 
следва да гарантира привеждането в 
съответствие с рамковата програма на 
Съюза за подкрепа на 
научноизследователската дейност и 
иновациите и да насърчи полезните 
взаимодействия с други свързани 
програми на Съюза, които са част от 
МФР, както и с други инициативи, 
политики и правни актове на Съюза, по-
специално с онези в подкрепа на 
образованието и регионалното 
развитие. Предвид важността на СИП 
за иновационната политика на Съюза и 
произтичащата от това политическа 
значимост на обществено-
икономическия ѝ ефект за Съюза, СИП 
следва да бъде приета от Европейския 
парламент и от Съвета въз основа на 

(5) Стратегическите приоритетни 
области и финансови потребности на 
EIT за седемгодишен период, 
включително краткосрочни действия, 
насочени към справянето с извънредно 
положение във връзка с COVID-19 и 
към възстановяване, следва да бъдат 
определени в Стратегическа 
иновационна програма (СИП). СИП 
следва да гарантира привеждането в 
съответствие с  „Хоризонт Европа“ – 
рамковата програма на Съюза за 
подкрепа на научноизследователската 
дейност и иновациите („Хоризонт 
Европа“), и по-специално 
стратегическите планове за научни 
изследвания и иновации, и да насърчи 
полезните взаимодействия с други 
свързани програми на Съюза, както и с 
други инициативи, политики и правни 
актове на Съюза. Предвид важността на 
СИП за иновационната политика на 
Съюза и произтичащата от това 
политическа значимост на обществено-
икономическия ѝ ефект, СИП следва да 
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предложение на Комисията, основано на 
предложение, представено от EIT.

бъде приета от Европейския парламент 
и от Съвета въз основа на предложение 
на Комисията, основано на 
предложение, представено от EIT. Тези 
предложения следва да бъдат 
предоставени на разположение и на 
Европейския парламент.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Кризата в резултат на 
избухването на COVID-19 оказа 
сериозно и разрушително въздействие 
върху здравните и икономическите 
системи на държавите членки, като 
причини обществени сътресения. 
Тези последици ще изискват 
сътрудничеството на всички 
институции, органи, служби и 
агенции на Съюза, а EIT следва да 
допринесе за усилията в областта на 
иновациите, които са необходими, за 
да се осигурят съгласувани действия в 
отговор на кризата. Освен това EIT и 
неговите ОЗИ следва да увеличат 
действията си, за да подпомогнат и 
повишат устойчивостта на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия (МСП), 
стартиращите предприятия, както 
и студентите, научните 
изследователи, предприемачите и 
служителите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Икономическото сътресение, 
свързано с извънредното положение 
във връзка с COVID-19, оказва 
значително въздействие върху 
университетите, научните 
изследователи, дружествата и други 
заинтересовани страни към EIT. 
Важно е да се установят и 
преодолеят свързаните с това 
предизвикателства, и по-специално 
що се отнася до достъпа до 
финансиране, за да се защити 
триъгълникът на знанието и да се 
възстанови доверието между всички 
заинтересовани страни. В 
средносрочен план всички ОЗИ трябва 
да се адаптират към последиците от 
сътресението и да преориентират 
своята насоченост и дейности; 
следователно те трябва да бъдат 
приспособими и гъвкави, за да 
потърсят нови възможности.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Текущите научни изследвания 
за справяне с последиците от 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19 следва да бъдат ускорени. 
EIT следва да засили въздействието 
на тези научни изследвания и да 
помогне за разработването на 
продукти и иновативни услуги въз 
основа на тези научни изследвания, 
като гарантира, че те ще достигнат 
до възможно най-много хора.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 г) Управителният съвет на EIT и 
ОЗИ следва да приемат мерки и 
действия за гъвкавост, необходими, за 
да осигурят подходяща подкрепа за 
своята екосистема въз основа на 
триъгълника на знанието, като 
създават, когато е необходимо, ad hoc 
мерки за подкрепа за своите 
партньори и бенефициери, 
включително и извън рамките на 
своите общности. Те следва да 
осигуряват на своите партньори, 
бенефициери и студенти средства и 
инструменти за адаптиране към по-
децентрализирани методи на работа 
и работа от разстояние, по-малко 
пътуване, по-голяма несигурност и 
продължително социално 
дистанциране.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съответствие с рамковата 
програма на Съюза в подкрепа 
научните изследвания и иновациите, 
дейностите на EIT следва да са насочени 
към стратегическите дългосрочни 
предизвикателства пред иновациите в 
Европа, особено в трансдисциплинарни 
и/или интердисциплинарни области, 
включително вече установените на 
европейско равнище. В хода на тази 
дейност EIT следва да насърчава 
редовния диалог с гражданското 
общество.

(6) В съответствие с „Хоризонт 
Европа“ дейностите на EIT следва да са 
насочени към стратегическите 
дългосрочни предизвикателства пред 
иновациите в Европа, особено в 
трансдисциплинарни и/или 
интердисциплинарни области, 
включително разработването на 
нетехнологични решения като 
необходимо допълнение към 
съсредоточените върху технологиите 
иновационни дейности. В хода на тази 
дейност EIT следва да насърчава 
редовния диалог с гражданското 
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общество и с центровете за научни 
изследвания и иновации, МСП, 
висшите учебни заведения и 
промишлеността.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) EIT следва да отдава предимство 
на внедряване на резултатите от 
академичните, научноизследователските 
и иновационните си дейности в 
стопанската среда, да следи за 
тяхното търговско приложение, както и 
да подкрепя създаването на нови 
дружества, възникнали независимо или 
в резултат на сливане или отделяне от 
друго дружество, както и на малки и 
средни предприятия (МСП).

(7) EIT следва да отдава предимство 
на внедряване на резултатите от 
академичните, научноизследователските 
и иновационните си дейности и от 
предприемаческите дейности в 
стопанска среда, както и на тяхното 
търговско приложение. По този начин 
следва да подкрепя иновационния и 
предприемаческия капацитет на 
висшето образование, да насърчава 
върховите постижения в областта 
на научните изследвания и да 
стимулира и насърчава създаването на 
нови дружества, възникнали независимо 
или в резултат на сливане или отделяне 
от друго дружество, както и на МСП.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) EIT следва да се стреми да 
установи по-тясно сътрудничество с 
МСП, за да гарантира активното им 
участие в дейностите на ОЗИ. Освен 
това, публичните дружества и 
местните органи, както и 
организациите с нестопанска цел 
следва да бъдат включени в ОЗИ, 
когато това е целесъобразно.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 б) Социалните предприятия, 
които имат силно иновативен 
характер посредством стоките или 
услугите, които предлагат, 
организацията си или използваните 
производствени методи и 
насърчаването на дейности, свързани 
със социалното предприемачество, 
следва да бъдат част от дейностите 
на EIT и неговите ОЗИ.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) EIT следва да се основава преди 
всичко на автономни и 
широкообхватни европейски 
партньорства, водени от стремеж към 
високи научни постижения, между 
висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
дружества и други заинтересовани 
страни, които приемат формата на 
устойчиви и самоиздържащи се в 
дългосрочен план стратегически мрежи 
в иновационния процес. Такива 
партньорства следва да бъдат подбрани 
от управителния съвет на EIT чрез 
прозрачен и основан на високи научни 
постижения процес, в съответствие с 
критериите на рамковата програма 
на Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите за избор на 
европейски партньорства, и 
обозначавани като ОЗИ.

(8) EIT следва да се основава преди 
всичко на автономни 
институционализирани европейски 
партньорства, водени от стремеж към 
високи научни постижения, между 
висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
дружества и други заинтересовани 
страни, които приемат формата на 
устойчиви и самоиздържащи се в 
дългосрочен план стратегически мрежи 
в иновационния процес. Такива 
партньорства следва да имат за цел да 
постигнат финансова устойчивост 
чрез мобилизиране на средства от 
публични и частни източници и да 
привличат и ангажират възможно 
най-широк кръг от нови партньори. 
Те следва да бъдат подбрани от 
управителния съвет на EIT чрез 
прозрачен и основан на високи научни 
постижения процес, в съответствие с 
предвиденото в настоящия регламент 
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и програмата „Хоризонт Европа“ за 
избор на европейски партньорства, и 
обозначавани като ОЗИ.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Изборът и създаването на нови 
ОЗИ следва да се основават на 
открита, прозрачна и конкурентна 
процедура, която да взема под 
внимание стратегическото 
планиране на „Хоризонт Европа“, 
междинния преглед на EIT и ОЗИ, 
темповете на възстановяване на 
Съюза след пандемията от COVID-19 
и бюджета, отпуснат на EIT за 
съответния бюджетен период. При 
процедурите и ръководенето на ОЗИ 
EIT следва да взема предвид факта, че 
не всички ОЗИ имат едни и същи 
финансови потребности и че някои 
от тях са по-капиталоемки от други.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се отчитат специфичните 
характеристики на ОЗИ, е необходимо 
да се предвидят специални минимални 
условия за създаване на ОЗИ, които не 
съответстват на правилата за участие и 

(9) Като се отчитат специфичните 
характеристики на ОЗИ, е необходимо 
да се предвидят специални минимални 
условия за създаване на ОЗИ. Тези 
условия може по изключение да не 
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разпространение на рамковата 
програма на Съюза в подкрепа на 
научните изследвания и иновациите. 
Подобно, за дейностите на ОЗИ с 
добавена стойност може да са 
необходими специални правила по 
отношение на собствеността, правата на 
достъп, експлоатацията и 
разпространението.

съответстват на правилата за участие и 
разпространение на програмата 
„Хоризонт Европа“. Подобно, за 
дейностите на ОЗИ с добавена стойност 
може да са необходими специални 
правила по отношение на собствеността, 
правата на достъп, експлоатацията и 
разпространението.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Управителният съвет следва 
също така да ръководи дейността на 
EIT и да координира докладването, 
наблюдението и оценката на дейността 
на ОЗИ в съответствие с критериите на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите. Съставът на управителния 
съвет следва да се основава на 
балансирано съчетаване на опита на 
стопанския сектор с опита на 
академичната и/или 
научноизследователската област, както 
и с този  на иновационния сектор.

(10) Управителният съвет следва 
също така да ръководи дейността на EIT 
и да координира докладването, 
наблюдението и оценката на дейността 
на ОЗИ в съответствие с критериите на 
„Хоризонт Европа“. Управителният 
съвет на EIT следва също така да 
може да отправя препоръки как да се 
намали административната тежест 
за ОЗИ. Съставът на управителния 
съвет следва да се основава на 
балансирано съчетаване на опита на 
стопанския сектор, на академичната и 
научноизследователската област и на 
иновационния сектор. Приемайки 
високите научни постижения като 
ръководен принцип, управителния 
съвет на EIT следва също така да 
осигури географски баланс и баланс 
между половете в състава си.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да спомогнат за повишаване 
на конкурентоспособността и да 
увеличат международната 
привлекателност и иновационния 
капацитет на европейската икономика, 
EIT и ОЗИ следва да могат да привличат 
партньорски организации, научни 
работници и студенти от цял свят, 
включително чрез насърчаване на 
тяхната мобилност, както и да си 
сътрудничат с организации от трети 
държави.

(11) За да спомогнат за повишаване 
на конкурентоспособността и да 
увеличат международната 
привлекателност и иновационния и 
предприемаческия капацитет на 
европейската икономика, EIT и ОЗИ 
следва да могат да привличат 
партньорски организации, научни 
работници и студенти от цял свят, 
включително от най-отдалечените 
региони на Съюза, включително чрез 
насърчаване на тяхната мобилност, 
както и да си сътрудничат с 
организации от трети държави.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Отношенията между EIT и ОЗИ 
следва да се основават на рамкови 
споразумения за партньорство и 
споразумения за предоставяне на 
безвъзмездни средства, с които се 
определят правата и задълженията на 
ОЗИ, гарантира се подходящо равнище 
на координация и се определя 
механизъм за наблюдение и оценка на 
дейността и резултатите на ОЗИ. 
Рамковото споразумение за 
партньорство следва да осигури 

(12) Отношенията между EIT и ОЗИ 
следва да се основават на рамкови 
споразумения за партньорство и 
многогодишни споразумения за 
предоставяне на безвъзмездни средства, 
с които се определят правата и 
задълженията на ОЗИ, гарантира се 
подходящо равнище на координация и 
се определя механизъм за наблюдение и 
оценка на дейността и резултатите на 
ОЗИ. Рамковото споразумение за 
партньорство следва да осигури 
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непрекъснатост на финансовото участие 
на EIT за ОЗИ след изтичането на МФР. 
Чрез дерогация от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета12  („Финансовият 
регламент“), EIT следва да може да 
установи такова рамково споразумение 
за партньорство за начален период от 
седем години и да го удължи след този 
период за още един период от максимум 
седем години.

непрекъснатост на финансовото участие 
на EIT за ОЗИ след изтичането на МФР. 
Чрез дерогация от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета12 („Финансовият 
регламент“), EIT следва да може да 
установи такова рамково споразумение 
за партньорство за начален период от 
седем години. При условие че 
оценката на напредъка на ОЗИ по 
отношение на постигането на 
нейните цели и основни етапи, която 
трябва да се извърши най-късно през 
четвъртата години от първия период, 
е положителна, EIT следва да може 
да удължи срока на това рамково 
споразумение за партньорство за 
допълнителен период от максимум 
седем години въз основа на 
допълнителна оценка с положителен 
резултат. В случай на удължаване на 
първоначалното седемгодишно 
споразумение ОЗИ подлежи на още 
един междинен преглед въз основа на 
същите критерии и методология, за 
да се вземе решение за по-
нататъшното продължаване на 
работата на ОЗИ.

__________________ __________________
12 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, 
за изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

12 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, 
за изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С оглед на резултата от 
окончателния преглед преди 
изтичането на четиринадесетата 
година от рамковото споразумение за 
партньорство, управителният съвет 
на EIT може, по изключение и с 
надлежно обосновка, да реши да 
удължи рамковото споразумение за 
партньорство с дадена ОЗИ от 
първата вълна. Това удължаване 
следва да се извърши въз основа на 
положителна задълбочена оценка, 
извършена от независими външни 
експерти, на ефективността на ОЗИ 
и при условие че ОЗИ са постигнали 
достатъчна степен на въздействие и 
финансова устойчивост. 
Удължаването следва да бъде 
ограничено по отношение на срока, 
бюджета и обхвата на дейностите 
на ОЗИ, които не са в тясна връзка с 
пазара и поради това все още не 
могат да бъдат финансово устойчиви, 
но продължават да са от решаващо 
значение за изпълнението на своите 
задачи, дейности и капацитет за 
реагиране в отговор на неотложни 
обществени предизвикателства.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Необходима е подкрепа за 
висшето образование като неразделен, 
но често липсващ компонент на една 
всеобхватна иновационна стратегия. 
Рамковите споразумения за 
партньорство или споразуменията за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
между EIT и ОЗИ следва да предвиждат, 
че степените и дипломите, издадени в 

(13) Необходима е подкрепа за 
висшето образование като неразделен, 
но често липсващ компонент на една 
всеобхватна иновационна стратегия. 
Рамковите споразумения за 
партньорство или споразуменията за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
между EIT и ОЗИ следва да предвиждат, 
че степените и дипломите, издадени в 
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рамките на ОЗИ, трябва да са издадени 
от участващите висши учебни 
заведения, които трябва да се 
насърчават да ги обозначават и като 
степени и дипломи на EIT. Освен това 
EIT следва да укрепва и разширява 
обхвата на степените и дипломите със 
знака на EIT, за да повиши степента им 
на признаване извън общността на ЕИТ. 
С работата и дейността си EIT следва да 
спомага за насърчаването на 
мобилността за студенти, научни 
работници и персонал. Всички дейности 
следва да бъдат извършвани, без да се 
засягат разпоредбите на Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета13 .

рамките на ОЗИ, трябва да са издадени 
от участващите висши учебни 
заведения, които трябва да се 
насърчават да ги обозначават и като 
степени и дипломи на EIT. Освен това 
EIT следва да укрепва и разширява 
обхвата на степените и дипломите със 
знака на EIT, така че да се включат 
дейностите за учене през целия 
живот и програмите за 
професионално обучение, 
квалификация, преквалификация и 
повишаване на квалификацията, за да 
повиши степента им на признаване и 
извън общността на EIT. С работата и 
дейността си EIT следва да спомага за 
насърчаването на мобилността за 
студенти, научни работници и персонал, 
както и да осигурява възможности за 
учене през целия живот, 
наставничество и професионални 
напътствия. Всички дейности следва 
да бъдат извършвани, без да се засягат 
разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета13.

__________________ __________________
13 Директива 2005/36/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните 
квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., 
стр. 22). Директива, последно изменена 
с Регламент (ЕО) № 1430/2007 на 
Комисията (ОВ L 320, 6.12.2007 г., 
стр. 3).

13 Директива 2005/36/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните 
квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., 
стр. 22). Директива, последно изменена 
с Регламент (ЕО) № 1430/2007 на 
Комисията (ОВ L 320, 6.12.2007 г., 
стр. 3).

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да се предвидят 
подходящи разпоредби за гарантиране 
на отговорността и прозрачността на 
EIT. В устава му следва да бъдат 
предвидени подходящи правила, 
регулиращи неговото управление и 
функциониране.

(14) Следва да се предвидят 
подходящи разпоредби за гарантиране 
на отговорността, прозрачността и 
отворения характер на EIT. В устава 
му следва да бъдат предвидени 
подходящи правила, регулиращи 
неговото управление и функциониране.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Очаква се, че секторите на 
промишлеността, финансите и услугите 
ще окажат значителен принос към 
бюджета на ОЗИ. ОЗИ следва да се 
стремят да увеличат максимално 
участието на приноса на частния сектор 
и да постигнат финансова 
устойчивост. ОЗИ и техните 
партньорски организации следва да 
дават гласност на обстоятелството, че 
дейността им се извършва в рамките на 
EIT и че получават финансови вноски от 
общия бюджет на Съюза.

(16) Очаква се, че извънредното 
положение във връзка с COVID-19 ще 
окаже въздействие върху финансовия 
принос на секторите на 
промишлеността, финансите и услугите, 
които ще окажат значителен принос 
към бюджета на ОЗИ. Независимо от 
това ОЗИ следва да се стремят да 
увеличат максимално участието на 
приноса на частния сектор и още на 
ранен етап да работят активно за 
постигането на финансова 
устойчивост. ОЗИ и техните 
партньорски организации следва да 
дават гласност на обстоятелството, че 
дейността им се извършва в рамките на 
EIT и че получават финансови вноски от 
общия бюджет на Съюза. Освен това 
следва да се повиши прозрачността 
на финансирането чрез предоставяне 
на обществен достъп до 
информацията относно 
финансираните проекти и 
разпределението на средствата.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
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на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) EIT следва да гарантира 
балансирано разпределение на 
бюджета за целия период и плавен 
преход от сегашния към следващия 
период на МФР, по-специално за 
текущите дейности.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) EIT следва да изготвя 
консолидиран годишен доклад за 
дейността, в който са изложени 
проведените дейности и резултатите от 
тях през предходната календарна 
година. EIT следва да изготвя единен 
програмен документ, в който са 
набелязани планираните от EIT 
инициативи с оглед на годишното и 
многогодишното програмиране и който 
му позволява да се съобрази с 
вътрешното и външното развитие в 
областта на науката, технологиите, 
висшето образование, иновациите и 
други свързани с тях области.

(19) EIT следва да изготвя 
консолидиран годишен доклад за 
дейността, в който са изложени 
проведените дейности и резултатите от 
тях през предходната календарна 
година. EIT следва да изготвя единен 
програмен документ, в който са 
набелязани планираните от EIT 
инициативи с оглед на годишното и 
многогодишното програмиране и който 
му позволява да се съобрази с 
вътрешното и външното развитие в 
областта на науката, технологиите, 
висшето образование, научните 
изследвания и иновациите и други 
свързани с тях области. В този единен 
програмен документ следва да се 
разглеждат аспектите на 
двугодишната програма за реакция на 
кризата. Тези документи следва да се 
представят за сведение на 
Европейския парламент, Съвета и 
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Комисията.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подходящо е Комисията да 
поеме инициатива за независими 
външни оценки на работата на EIT, в 
това число ОЗИ, по-специално с оглед 
на подготовката на СИП. Оценките 
следва да разглеждат как EIT изпълнява 
мисията си, да обхващат всички 
дейности на EIT и ОЗИ и да оценяват 
тяхната съответност, ефективност и 
ефикасност, европейска добавена 
стойност и последователност. Тези 
оценки следва да се използват в 
оценките на програмата на Комисията, 
предвидени в рамковата програма на 
Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите.

(20) Подходящо е Комисията да 
поеме инициатива за независими 
външни оценки на работата на EIT, в 
това число ОЗИ, по-специално с оглед 
на подготовката на СИП. Оценките 
следва да разглеждат как EIT изпълнява 
мисията си, да обхващат всички 
дейности на EIT и ОЗИ и да оценяват 
тяхната съответност, ефективност и 
ефикасност, европейска добавена 
стойност, отворен характер, 
информационни дейности, 
комуникация, видимост, 
разпространение на резултатите, 
въздействие и последователност. Тези 
оценки следва да се използват в 
оценките на програмата на Комисията, 
предвидени в „Хоризонт Европа“.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) ОЗИ към EIT са организирани 
около центрове за съвместно ползване 
и иновационни центрове, но често 
използват различни термини за 
обозначаването им (центрове, звена, 
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служби и др.). EIT следва да положи 
всички възможни усилия за 
рационализиране на терминологията, 
свързана със структурата на всяка 
ОЗИ, с цел допълнително 
опростяване, по-голяма яснота и по-
лесно разпознаване на EIT.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 б) EIT, главно чрез своите ОЗИ и 
регионалната иновационна схема на 
EIT, следва да се стреми към 
укрепване на иновационните 
екосистеми за развиване на цялостен 
капацитет за иновации на Съюза, с 
който да се противодейства на 
глобалните предизвикателства чрез 
насърчаване на интегрирането на 
бизнеса, научните изследвания, 
висшето образование и 
предприемачеството.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 в) ОЗИ, действащи като фактор 
за улесняване на иновациите чрез 
своите центрове за съвместно 
ползване и иновационни центрове, 
следва да вземат под внимание 
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приоритетите в стратегиите за 
интелигентно специализиране на 
държавите членки и по този начин да 
повишат техния иновационен 
капацитет, като отразят в пълна 
степен капацитета, потенциала, 
възможностите и слабостите на 
отделните региони, както и 
местните участници и техните 
дейности и пазари.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 20 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 г) Следва да бъдат засилени 
полезните взаимодействия между 
EIT, чрез неговите ОЗИ, и фондовете 
в областта на политиката на 
сближаване, за да се насърчи 
регионалното и междурегионалното 
сътрудничество между участниците 
в триъгълника на знанието и 
управителните органи, както и да се 
увеличи цялостното въздействие и 
видимостта на EIT.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 20 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 д) От съществено значение е да се 
насърчават силните полезни 
взаимодействия между EIT и 
Европейския съвет по иновациите 
(ЕСИ). ОЗИ следва да стимулират 
създаването на иновативни 
дружества в тясно взаимодействие и 
допълване с ЕСИ, като същевременно 
се избягва дублиране, а бенефициерите 
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на EIT следва да могат да използват 
инструментите на ЕСИ, за да 
получават подкрепа в допълнение към 
услугите, предоставяни от ОЗИ към 
EIT. Подпомаганите от ОЗИ 
стартиращи предприятия с голям 
потенциал за растеж могат да имат 
по-пряк достъп до действията на 
ЕСИ съгласно съответните критерии 
на програмата „Хоризонт Европа“, за 
да им се помогне да се разраснат 
бързо.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 20 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 е) EIT следва да насърчава 
иновациите в своите дейности и да 
подкрепя интегрирането на висшето 
образование в иновационните 
екосистеми, по-специално като 
стимулира образованието в областта 
на предприемачеството, насърчава 
трансдисциплинарното 
сътрудничество между 
промишлените, академичните и 
научноизследователските среди и 
набелязва уменията, които ще бъдат 
необходими на бъдещите новатори, за 
да могат да се справят с глобалните 
предизвикателства, и които 
включват задълбочени цифрови и 
иновационни умения. Бенефициерите 
на ЕСИ следва да могат да се 
възползват от схемите за 
подпомагане, предоставяни от EIT, а 
стартиращите предприятия, които 
се създават в резултат на дейността 
на ОЗИ, следва да имат ускорен 
достъп до действията на ЕСИ.
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Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 20 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20ж) С цел да се избегне изолацията 
и дублирането на усилия и стратегии, 
EIT и ЕСИ следва да предвидят 
реципрочен и систематичен обмен на 
информация, както и да имат общ 
член в съответните си управителни 
съвети.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 20 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 з) В рамките на прилагането на 
програма „Хоризонт Европа“ и в 
съответствие със стратегическото ѝ 
планиране, EIT следва да може да 
решава да представя нови ОЗИ в 
приоритетни области, които да 
допринасят за справяне с новите и 
нововъзникващите глобални 
предизвикателства. Първата такава 
ОЗИ следва да е свързана с 
културните и творческите сектори и 
индустрии, а втората следва да бъде 
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свързана със сектора на водите, 
моретата и мореплаването.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 20 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 и) EIT следва да може да решава 
да представя нови ОЗИ в 
приоритетни области в 
съответствие с програмата 
„Хоризонт Европа“ и с нейното 
стратегическо планиране, които да 
допринасят за справяне с новите и 
нововъзникващите глобални и 
обществени предизвикателства. 
Първата такава ОЗИ следва да бъде 
свързана с културните и творческите 
сектори и индустрии и предстои да 
бъде стартирана през 2022 г., като е 
възможно стартирането да се 
отложи за 2023 г., в случай че 
управителният съвет на EIT счете, 
че е необходима допълнителна 
консултация със заинтересованите 
страни, преди да се отправи 
поканата за избор. Втората такава 
ОЗИ следва да бъде в секторите и 
екосистемите на водите, моретата и 
мореплаването и предстои да бъде 
стартирана през 2025 г., след 
положителна оценка на 
въздействието, която трябва да бъде 
извършена до 2023 г.

Изменение 35
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „иновация“ означава процесът, 
включително неговите резултати, 
посредством който нови идеи отговарят 
на обществените или икономически 
нужди и търсене и водят до създаването 
на нови продукти, услуги или стопански 
и организационни модели, които 
навлизат успешно на съществуващия 
пазар или са в състояние да създадат 
нови пазари и които осигуряват полза за 
обществото;

(1) „иновация“ означава процесът, 
включително неговите резултати, 
посредством който нови идеи отговарят 
на обществените, икономическите или 
екологичните нужди и търсене и водят 
до създаването на нови продукти, 
услуги или стопански, организационни 
и обществени модели, които навлизат 
успешно на съществуващия пазар или са 
в състояние да създадат нови пазари и 
които осигуряват полза за обществото;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „общност на знание и иновации“ 
(ОЗИ) означава автономно 
широкомащабно европейско 
партньорство на висши учебни 
заведения, научноизследователски 
организации, дружества и други 
заинтересовани от иновационния процес 
страни под формата на стратегическа 
мрежа, независимо от неговата точна 
правна форма, основано на съвместно 
средно- и дългосрочно иновационно 
планиране с цел посрещане на 
предизвикателствата пред EIT и 
допринасяне за постигане на целите, 
заложени в рамковата програма на 
Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите;

(2) „общност на знание и иновации“ 
или ОЗИ означава автономно 
институционализирано европейско 
партньорство, според определеното в 
„Хоризонт Европа“, на висши учебни 
заведения, научноизследователски 
организации, дружества и други 
заинтересовани от иновационния процес 
страни под формата на стратегическа 
мрежа, независимо от неговата точна 
правна форма, основано на съвместно 
средно- и дългосрочно иновационно 
планиране с цел посрещане на 
предизвикателствата пред EIT и 
допринасяне за постигане на целите, 
заложени в „Хоризонт Европа“;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „център за съвместно ползване 
към ОЗИ“ означава физическо 
пространство, създадено при условия 
на откритост и прозрачност, 
обхващащо географска зона, където 
основните партньори на ОЗИ по 
триъгълника на знанието могат 
лесно да взаимодействат, и 
представлява централната точка за 
дейността на ОЗИ в тази зона;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „програма за реакция на 
кризата“ означава двугодишен план, в 
рамките на който който EIT 
установява своите приоритети в 
отговор на потребностите на всяка 
ОЗИ с оглед на преодоляване на 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19 и адаптиране към периода 
след кризата;

Изменение 39
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) „иновационен център към EIT“ 
означава местен общностен център, 
установен в голям брой държави 
членки, по-специално в държавите 
членки и регионите, към които е 
насочена регионалната иновационна 
схема, където ОЗИ могат да си 
сътрудничат с местните участници 
в триъгълника на знанието, за да се 
изпълняват иновационните цели в 
целия Съюз, като се гарантира по-
балансирано географско присъствие 
на дейностите на общността на EIT; 
той служи за входна точка на 
взаимодействие с местните 
участници, мобилизира и 
интернационализира местните 
мрежи, създава полезни 
взаимодействия, насърчава 
активното интегриране на 
екосистеми на всички равнища и 
улеснява усилията на ОЗИ за 
насърчаване на взаимното допълване 
и сътрудничеството в рамките на 
триъгълника на знанието с 
амбицията да се превърне в 
регионален център за съвместно 
ползване;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) „мрежа от служители за 
връзка на EIT за отделните държави“ 
означава мрежа от национални 
представители, определени от 
правителствата на държавите 
членки и от държавите, асоциирани 
по „Хоризонт Европа“, част от 
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националните звена за контакт по 
„Хоризонт Европа, на която е 
възложено да улеснява по-
структурираното разпространение 
на възможностите, резултатите и 
постиженията, произтичащи от 
общността на EIT, и да насърчава 
взаимния трансфер на знания, съвети 
и най-добри практики в 
съответствие с функцията на EIT 
като институт;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „партньорска организация“ 
означава всяко правно образувание, 
което е член на ОЗИ и по-специално 
може да включва висши учебни 
заведения, доставчици на 
професионално образование и обучение, 
научноизследователски организации, 
публични или частни дружества, 
финансови институции, регионални и 
местни органи, фондации и организации 
с нестопанска цел;

(3) „партньорска организация“ 
означава всяко правно образувание, 
което е член на ОЗИ и по-специално 
може да включва висши учебни 
заведения, доставчици на 
професионално образование и обучение, 
научноизследователски организации, 
публични институции, публични или 
частни дружества, финансови 
институции, регионални и местни 
органи, фондации и организации с 
нестопанска цел;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „стратегическа иновационна 
програма“ („СИП“) означава 
политически документ, който очертава 
приоритетните области и 
дългосрочната стратегия на EIT за 
бъдещи инициативи, неговия капацитет 
да създава най-добрата иновационна 

(7) „стратегическа иновационна 
програма“ или „СИП“ означава 
политически документ, който очертава 
стратегията и приоритетите на EIT 
за бъдещи инициативи, неговия 
капацитет да създава най-добрата 
иновационна добавена стойност, 
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добавена стойност, включително 
преглед на заплануваните академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности за седемгодишен период, 
обхващащ съответната МФР;

включително цели, основни дейности, 
запланувани академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, начини на работа, очаквано 
въздействие и необходими ресурси за 
седемгодишен период, обхващащ 
„Хоризонт Европа“ и съответната 
МФР;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „регионална иновационна схема“ 
(„РИС“) означава информационна 
схема, насочена към партньорства 
между висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
дружества и други заинтересовани 
страни с цел да се насърчават 
иновациите на територията на Съюза;

(8) „регионална иновационна схема“ 
или „РИС“ означава информационна 
схема, насочена към установяването 
на партньорства между висши учебни 
заведения, научноизследователски 
организации, дружества и други 
заинтересовани страни в държави със 
слаби показатели в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
според определеното в член 2, точка 
15а от Регламент [xxx] за създаване 
на програма „Хоризонт Европа“, а 
също така, когато не става въпрос за 
държави със слаби показатели в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, в държави и техни 
региони, които са отбелязани със 
слаби или средни резултати в 
иновациите в сравнителния доклад за 
иновациите, с цел да се насърчават 
иновациите на територията на Съюза и 
да се преодолеят регионалните 
различия, и да се намали следователно 
разделението в областта на 
иновациите;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „бизнес план на ОЗИ“ означава 
документ, в който се описват целите и 
планираните действия с добавена 
стойност на ОЗИ;

(10) „бизнес план на ОЗИ“ означава 
документ, в който се описват целите и 
планираните действия с добавена 
стойност на ОЗИ, междинните цели, 
крайните цели и въздействието на 
ОЗИ, които да допринасят за 
справяне с глобалните 
предизвикателства, и който съдържа 
приблизителна оценка на 
финансовите източници и 
финансирането, включително 
стратегиите на ОЗИ, насочени към 
постигане на финансова 
устойчивост, отвореност за нови 
партньори и по-балансирано в 
географско отношение участие в 
нейните действия;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „меморандум за 
сътрудничество“ означава 
споразумение между EIT и ОЗИ, 
което има за цел да задържи ОЗИ 
като активен член на общността на 
EIT след крайната дата на рамковото 
споразумение за партньорство при 
липса на всякаква финансово участие 
от страна на EIT;

заличава се
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „финансова устойчивост“ 
означава способността на ОЗИ да 
финансира независимо своите 
дейности във връзка с триъгълника на 
знанието след крайната дата на 
рамковото споразумение за 
партньорство.

(13) „финансова устойчивост“ 
означава способността на ОЗИ да 
генерира достатъчно приходи, за да 
финансира повечето или всички свои 
дейности във връзка с триъгълника на 
знанието, включително значителна 
част от разходите за поддържане на 
екосистемата, независимо от 
финансовите вноски от EIT.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив икономически растеж в 
Съюза и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Съюза с цел 
справяне с големи предизвикателства, 
пред които е изправено обществото. 
Той постига това, като насърчава 
полезното взаимодействие и 
сътрудничеството между, и 
обединява академични, 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които отговарят на най-
високите стандарти, включително 
чрез поощряване на 
предприемачеството.

1. Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчиво икономическо развитие и 
конкурентоспособност в Съюза чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Съюза. Тя 
включва също така изпълнение на 
стратегическите приоритети на 
Съюза и допринасяне за реализацията 
на целите и политиките на ЕС, 
включително Европейския зелен пакт, 
Европейския план за възстановяване, 
европейските стратегии в областта 
на данните, цифровите технологии, 
МСП и промишлеността, както и 
постигането на стратегическа 
автономност на Европа. EIT 
допринася освен това за справяне с 
глобалните предизвикателства, 
включително във връзка с целите за 
устойчиво развитие, следвайки 
принципите на Парижкото 
споразумение, както и за 
постигането на икономика с нулеви 
нетни емисии на парникови газове 



RR\1208053BG.docx 35/136 PE648.286v02-00

BG

най-късно до 2050 г.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT спомага за постигането на общите и 
конкретните цели на рамковата 
програма на Съюза в подкрепа на 
научните изследвания и иновациите.

2. За бюджетния период 2021 – 
2027 г. EIT спомага за постигането на 
общите и конкретните цели на 
„Хоризонт Европа“.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Специфичните цели на EIT са 
следните:
a) да засили въздействието на 
ОЗИ и тяхната прозрачност и да 
насърчи интегрирането на 
триъгълника на знанието;
б) да засили отворения характер 
на ОЗИ, като включи по-широк кръг 
заинтересовани страни от целия 
Съюз;
в) да повиши предприемаческия и 
иновационния капацитет на сектора 
на висшето образование в целия Съюз, 
като дава насоки и наблюдава ОЗИ в 
процеса на насърчаване на по-добра 
интеграция в иновационните 
екосистеми и на институционални 
промени във висшите учебни 
заведения (ВУЗ);
г) да разшири регионалния обхват 
на EIT и неговите ОЗИ, както и да 
осигури по-оптимално 
разпространение и използване на 
резултатите, с цел да се преодолеят 
регионалните различия в 
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иновационния капацитет в целия 
Съюз и в рамките на отделните 
държави членки, с оглед на постигане 
на балансиран географски обхват;
д) да изпълни двугодишна 
програма за реакция на кризата с 
необходимата гъвкавост, за да може 
да допринесе за защитата на 
съществуващите иновационни 
екосистеми и да подпомогне 
заинтересованите страни към EIT да 
се подготвят за икономическото 
възстановяване.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. СИП определя приоритетните 
области и стратегията на EIT за 
съответния седемгодишен период, като 
взема предвид рамковата програма на 
Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите, и включва 
оценка на обществено-
икономическото му въздействие и 
способността му да генерира най-
висока добавена стойност в областта на 
иновациите. СИП взема под внимание 
резултатите от наблюдението и 
оценката на EIT, в съответствие с 
посоченото в член 19.

1. СИП определя стратегията и 
приоритетите на EIT за съответния 
седемгодишен период, включително 
краткосрочните действия, насочени 
към справянето с извънредното 
положение във връзка с COVID-19 и 
последващото възстановяване, като 
взема предвид програмата „Хоризонт 
Европа“, включително нейното 
стратегическо планиране. СИП 
включва също така оценка на 
очакваното обществено-
икономическо въздействие и 
информационните дейности на EIT , 
както и способността на EIT да 
генерира най-добрите екосистеми и 
добавена стойност в областта на 
иновациите. СИП взема под внимание 
резултатите от наблюдението и 
оценката на EIT, в съответствие с 
посоченото в член 19.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
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допустими изменения.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. СИП се съгласува с целите на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите, стратегическото 
многогодишно планиране, докладване, 
наблюдение и оценка и с другите 
изисквания на посочената програма, и 
насърчава полезните взаимодействия с 
други относими програми на Съюза от 
съответната МФР, по-специално с 
онези, които подкрепят 
образованието и регионалното 
развитие. Тя също така установява 
подходящи полезни взаимодействия и 
допълване между дейностите на EIT и 
други инициативи, политики и 
инструменти на Съюза.

2. СИП се съгласува с целите на  
„Хоризонт Европа“, стратегическото 
многогодишно планиране, докладване, 
наблюдение и оценка и с другите 
изисквания на посочената програма, и 
насърчава полезните взаимодействия с 
други относими програми на Съюза от 
съответната МФР. Тя също така 
установява подходящи полезни 
взаимодействия и допълване между 
дейностите на EIT и други инициативи, 
политики и инструменти на Съюза, по-
специално Инициативата за мрежи 
от европейски университети, ЕСИ, 
мисиите и европейските 
партньорства, посочени в „Хоризонт 
Европа“. Комисията предлага на EIT 
цялата необходима подкрепа за 
създаване на подходящи полезни 
взаимодействия и взаимно допълване 
с други дейности по „Хоризонт 
Европа“, както и с други инициативи 
и програми на Съюза, като 
същевременно избягва дублирането.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. СИП включва оценка на 
финансовите потребности и източници с 
оглед на бъдещото дългосрочно 
оперативно развитие и финансиране на 
EIT. Тя съдържа също така примерен 

3. СИП включва оценка на 
финансовите потребности и източници с 
оглед на бъдещото дългосрочно 
оперативно развитие и финансиране на 
EIT, включително финансовите 
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финансов план, обхващащ периода на 
съответната МФР.

аспекти, свързани с Европейски план 
за възстановяване. Тя съдържа също 
така примерен финансов план, 
обхващащ периода на съответната МФР.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. EIT предоставя своето участие 
към предложението на Комисията 
относно СИП.

4. Като взема под внимание 
мнението и приноса на 
съществуващите ОЗИ, EIT изготвя 
проект на СИП, представя го на 
Комисията и го прави обществено 
достояние.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) управителен съвет, съставен от 
висококвалифицирани членове, които 
притежават опит в академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област. 
Управителният съвет отговаря за 
ръководството на дейността на EIT, за 
избора, определянето, наблюдението и 
оценката на ОЗИ, както и за всички 
останали стратегически решения;

a) управителен съвет, съставен от 
висококвалифицирани членове с 
доказан отличен опит в академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област и 
включващ член, който същевременно е 
и член на управителния съвет на 
ЕСИ. Управителният съвет отговаря за 
ръководството на дейността на EIT, за 
избора, определянето, финансирането, 
наблюдението и оценката на ОЗИ, 
включително за предприемането на 
подходящи корективни мерки в случай 
на незадоволителни резултати, както 
и за всички останали стратегически 
решения; При подбора на 
управителния съвет се вземат 
предвид критерии, свързани с 
равновесието между половете и 
географския баланс;
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Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнителен комитет, съставен 
от избрани членове и председателя на 
управителния съвет. Той подпомага 
управителния съвет при изпълнението 
на задачите му и заедно с директора 
подготвя заседанията на управителния 
съвет;

б) изпълнителен комитет, съставен 
от избрани членове, представляващи и 
трите измерения на триъгълника на 
знанието, и председателя на 
управителния съвет. Той подпомага 
управителния съвет при изпълнението 
на задачите му и заедно с директора 
подготвя заседанията на управителния 
съвет;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) директор, назначен от 
управителния съвет, който е законният 
представител на EIT, отговарящ за 
неговата дейност и оперативно 
ръководство. Директорът отговаря пред 
управителния съвет и периодично му 
докладва за развитието на дейността на 
EIT и всички дейности, които са негова 
отговорност;

в) директор, назначен от 
управителния съвет, който е законният 
представител на EIT и отговаря за 
изпълнението на решенията на 
управителния съвет и за неговата 
дейност и оперативно ръководство. 
Директорът отговаря пред управителния 
съвет и периодично му докладва за 
развитието на дейността на EIT и 
всички дейности, които са негова 
отговорност, включително 
изпълнението на бюджета на EIT. 
Директорът докладва редовно на 
Европейския парламент, най-малко 
след всяка процедура по наблюдение и 
оценка;
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Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите, отнасящи се до 
органите на EIT, са изложени подробно 
в устава на EIT, приложен към 
настоящия регламент.

2. Разпоредбите, отнасящи се до 
органите и управлението на EIT, са 
изложени подробно в устава на EIT, 
приложен към настоящия регламент.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да постигне своята цел, EIT по-
специално:

За да постигне целите, определени в 
член 3, EIT по-специално:

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определя в съответствие със 
СИП своите основни приоритети и 
дейности;

a) определя своите дейности в 
съответствие с основните 
приоритети, установени в СИП;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) представя двугодишна 
програма за реакция на кризата в 
сътрудничество с ОЗИ;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повишава осведомеността сред 
потенциални партньорски организации 
и поощрява участието им в своите 
дейности;

б) повишава осведомеността сред 
потенциални партньорски организации 
и осигурява отвореност за тях, за да 
поощрява участието им в своите 
дейности, по-специално сред МСП и 
нововъзникващите центрове за високи 
постижения в държавите и 
регионите, които отговарят на 
условията за действия по РИС;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) избира и определя ОЗИ в 
приоритетните области в съответствие с 
член 9 и определя техните права и 
задължения посредством рамкови 
споразумения за партньорство и с 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, осигурява им 
подходяща подкрепа, прилага 
подходящи мерки за контрол на 
качеството и непрекъснато наблюдава и 
периодично оценява техните дейности;

в) избира и определя ОЗИ в 
приоритетните области в съответствие с 
член 9 и определя техните права и 
задължения посредством рамкови 
споразумения за партньорство и с 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, осигурява им 
адекватни стратегически насоки и 
подкрепа, прилага подходящи мерки за 
контрол на качеството и засилено 
наблюдение, определя условия и 
предприема подходящи корективни 
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мерки в случай на незадоволителни 
резултати въз основа на 
заключенията от оценките в 
съответствие с член 11, а също така 
непрекъснато наблюдава и периодично 
оценява техните дейности и стъпки за 
постигането на финансова 
устойчивост;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ръководи изпълнението на 
РИС, като осигурява средства за 
създаването на иновационни центрове 
към EIT в държавите, които са 
членки на РИС на EIT;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчава разпространението на 
най-добри практики за интегрирането на 
триъгълника на знанието, включително 
между ОЗИ, с цел да се развие обща 
иновационна култура и култура на 
преноса на знания и насърчава 
участието в информационни дейности, 
включително в РИС;

е) насърчава разпространението на 
най-добри практики за интегрирането на 
триъгълника на знанието, включително 
между ОЗИ и в целия Съюз, с цел да се 
развие обща иновационна култура и 
култура на преноса на знания и 
насърчава участието и отвореността 
за нови членове в информационни 
дейности, включително в РИС;
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Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) създава специална мрежа от 
служители за връзка на EIT за 
отделните държави като част от 
националните звена за контакт по 
„Хоризонт Европа“ с цел насърчаване 
на взаимния трансфер на знания, 
съвети и най-добри практики в 
съответствие с функцията на EIT;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) насърчава широкото 
разпространение, съобщаване и 
използване на резултатите и 
възможностите, произтичащи от 
общността на EIT, включително чрез 
мрежата от служители за връзка на 
EIT за отделните държави, с цел 
повишаване на осведомеността, 
видимостта и познаването на EIT в 
целия Съюз, както и насърчаване на 
участието в дейностите на 
общността на EIT;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
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допустими изменения.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) подкрепя ОЗИ при 
разработването на ефективна 
стратегия за финансова устойчивост 
за мобилизиране на средства от други 
публични и частни източници;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) насърчава 
мултидисциплинарните подходи към 
иновациите, включително 
интеграцията на технологични, 
социални и нетехнологични решения, 
организационни подходи и нови бизнес 
модели;

з) насърчава 
мултидисциплинарните подходи към 
иновациите във всички сектори, а 
именно чрез интеграцията на 
технологични, социални и 
нетехнологични решения, устойчивост 
и неутралност по отношение на 
климата още при проектирането, 
организационни подходи, 
предприемаческа етика и нови бизнес 
модели;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) осигурява допълване и полезно 
взаимодействие между дейностите на 
EIT и другите програми на Съюза, по 
целесъобразност;

и) осигурява допълване и полезно 
взаимодействие между дейностите на 
EIT и другите програми на Съюза, по 
целесъобразност, както е посочено в 
„Хоризонт Европа“;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) разработва и предоставя 
насоки относно иновативни модели в 
областта на правата върху 
интелектуална собственост, които 
да насърчават трансфера и 
разпространяването на знания, както 
в контекста на ОЗИ, така и в по-
широк план в целия Съюз;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) предоставя необходимата 
подкрепа и полезни взаимодействия с 
ОЗИ за разработване на иновативни 
решения;

Изменение 72
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) гарантира, че ОЗИ могат да 
работят с необходимата гъвкавост, 
така че да адаптират своите 
операции към увеличаващите се 
изисквания, произтичащи от 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19, и да допринасят за 
Европейския план за възстановяване;
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) организира редовни срещи на 
форума на заинтересованите страни с 
цел да ги информира за дейностите на 
EIT, неговия опит, най-добри практики 
и принос към политиките и целите на 
Съюза в областта на иновациите, 
научните изследвания и образованието, 
и да позволи на заинтересованите 
страни да изразят становищата си;

й) организира редовни срещи, поне 
веднъж годишно, на форума на 
заинтересованите страни с цел да 
споделя информация за дейностите на 
EIT и да ги обсъжда, да обменя опит и 
най-добри практики и принос към 
политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието, и да 
позволи на заинтересованите страни да 
изразят становищата си;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) организира заседания на групата 
на представителите на държавите 
членки най-малко два пъти годишно, 
независимо от заседанията на форума на 
заинтересованите страни, за да се 
осигури подходяща комуникация и 
обмен на информация с EIT, и за да ги 
информира за постиженията на EIT и 
ОЗИ, да им дава насоки и да споделя 
опит с тях. Групата от 
представители на държавите членки 
също осигурява подходящи полезни 
взаимодействия и взаимно допълване 
между дейностите на EIT и ОЗИ и 
националните програми и 
инициативи, включително 
евентуално национално 
съфинансиране на дейностите на 
ОЗИ;

к) организира заседания на групата 
на представителите на държавите 
членки, независимо от заседанията на 
форума на заинтересованите страни, 
посочен в буква й), за да се осигури 
подходяща комуникация и обмен на 
информация с EIT, и за да ги информира 
за постиженията на EIT и ОЗИ, да им 
дава насоки и да споделя опит с тях;
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Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) улеснява създаването на 
механизми за споделени услуги на 
общността на EIT, насочени към 
съвместно изпълнение, общи за всички 
ОЗИ;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) насърчава с течение на 
времето работата в мрежа на 
различните иновационни центрове 
към EIT във всички държави членки с 
цел да се улесни сътрудничеството 
между общността на EIT и 
местните иновационни екосистеми;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква л
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Текст, предложен от Комисията Изменение

л) проектира и координира 
дейностите, предприети от ОЗИ в 
подкрепа на развиването на 
предприемачески и иновационен 
капацитет във висшите учебни 
заведения и тяхната интеграция в 
иновационните екосистеми.

л) проектира и координира, и 
наблюдава изпълнението на 
дейностите, предприети от ОЗИ в 
подкрепа на развиването на 
предприемаческия и иновационния 
капацитет на ВУЗ, институциите за 
професионално обучение, МСП и 
стартиращите предприятия, и 
тяхната интеграция в иновационните 
екосистеми, в целия Съюз и в 
съответствие с подхода на 
триъгълника на знанието;

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) разработва и започва 
изпълнението на инициатива за 
висшето образование, в 
сътрудничество с Комисията и въз 
основа на приноса на ОЗИ, в подкрепа 
на развитието на иновационния и 
предприемаческия капацитет във 
висшето образование, която ще се 
изпълнява от и чрез ОЗИ;

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква л б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лб) разширява обхвата и укрепва 
признаването и видимостта извън 
общността на EIT на степени и 
дипломи, издадени от участващи 
ВУЗ, като тези степени и дипломи 
носят наименованието „степени и 



PE648.286v02-00 50/136 RR\1208053BG.docx

BG

дипломи на EIT“, и въвежда 
употребата им и в програмите за 
учене през целия живот, 
наставничество, професионално 
обучение, квалификация и повишаване 
на квалификацията, като 
същевременно осигурява прилагането 
на подход на баланс между половете и 
те могат да бъдат издавани от 
сертифицирани и квалифицирани 
институции за обучение;

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква л в(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лв) засилва видимостта и 
признанието на финансираните от 
EIT дейности за широката 
общественост и разширява 
обозначението на EIT с цел 
повишаване на видимостта и 
признанието на EIT във връзка с 
партньорствата въз основа на 
образователни програми между 
различни ВУЗ, институции за 
обучение, научноизследователски 
центрове и предприятия, като 
същевременно повишава качеството 
му като цяло чрез предлагане на 
учебни програми за учене чрез 
практика и целенасочено 
предприемачество, както и 
международна, 
междуинституционална и 
междусекторна мобилност;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 81

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията съдейства на EIT и на 
неговите ОЗИ при установяването на 
полезни взаимодействия с други 
програми на Съюза.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата на представителите на 
държавите членки, посочена в 
параграф 1, буква к), се състои от 
един представител на всяка държава 
членка и един представител на всяка 
асоциирана държава.

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тя консултира управителния съвет и 
директора на EIT по стратегически 
важни въпроси. Тя осигурява също 
така подходящи полезни 
взаимодействия и взаимно допълване 
между дейностите на EIT и ОЗИ и 
националните програми и 
инициативи, в т.ч. евентуално 
национално съфинансиране на 
дейностите на ОЗИ;
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Изменение 84

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) иновационни дейности и 
инвестиции с европейска добавена 
стойност, включително подкрепа за 
създаването и развитието на иновативни 
предприятия, които пълноценно 
интегрират академичните и 
научноизследователските измерения за 
постигане на критична маса и 
насърчават разпространението и 
използването на резултатите;

a) иновационни дейности и 
инвестиции с добавена стойност от 
Съюза, включително улесняване и 
подкрепа за създаването и развитието 
на иновативни и стартиращи 
предприятия, които пълноценно 
интегрират академичните и 
научноизследователските измерения за 
постигане на критична маса и 
насърчават разпространението и 
използването на резултатите;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) експериментиране, изработване 
на прототипи и демонстрации с 
иновационна насоченост в области от 
ключов икономически и обществен 
интерес и използване на резултатите от 
научните изследвания на Съюза и 
национални научни изследвания с 
потенциал да укрепят 
конкурентоспособността на Съюза на 
международно равнище и да намерят 
решения на големите предизвикателства 
пред европейското общество;

б) научни изследвания, 
експериментиране, изработване на 
прототипи и демонстрации с 
иновационна насоченост в области от 
ключов икономически и обществен 
интерес и използване на резултатите от 
научните изследвания на Съюза и 
национални научни изследвания с 
потенциал да укрепят 
конкурентоспособността на Съюза на 
международно равнище и да намерят 
решения на големите предизвикателства 
пред европейското общество, 
включително предизвикателствата 
във връзка със здравето и цифровите 
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технологии;

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) образование и обучение по-
специално за магистърска и докторска 
степен, както и курсове за 
професионално обучение в дисциплини, 
които имат потенциал да задоволят 
бъдещите европейски обществено-
икономически потребности и които 
водят до увеличаване на талантите в 
Съюза, насърчават развитието на 
иновационни умения, 
усъвършенстването на управленски и 
предприемачески умения и мобилността 
на научните работници и студентите, и 
насърчават споделянето на знания, 
наставничеството и създаването на 
мрежа на притежателите на степени 
на EIT и на преминалите обучение на 
EIT;

в) образование и обучение по-
специално за магистърска и докторска 
степен, както и курсове за 
професионално обучение в дисциплини, 
които имат потенциал да задоволят 
бъдещите европейски обществено-
икономически и социално-екологични 
потребности и които водят до 
увеличаване на талантите в Съюза, 
насърчават развитието на иновационни 
умения, усъвършенстването на 
управленски и предприемачески умения 
и мобилността на научните работници и 
студентите, и насърчават споделянето 
на знания, наставничеството и 
създаването на мрежа на преминалите 
дейности по образование и обучение 
на EIT;

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) действия в подкрепа на ВУЗ с 
цел по-добро интегриране в 
свързаните с иновациите вериги за 
създаване на стойност и екосистеми 
и обединяването им с други ключови 
участници в областта на иновациите 
от триъгълника на знанието, като по 
този начин се подобри развитието на 
техния стратегически капацитет;
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Изменение 88

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информационни дейности и 
разпространение на най-добри практики 
в иновационния сектор с акцент върху 
развитието на сътрудничеството между 
академичната, 
научноизследователската и 
стопанската област, включително 
сектора на услугите и финансовия 
сектор;

г) информационни дейности и 
разпространение на най-добри практики 
в областта на иновационния сектор с 
акцент върху развитието на 
сътрудничеството и веригите за 
интердисциплинарно учене между 
академичните и 
научноизследователските 
организации и организациите от 
публичния и третия сектор, както и 
предприятията, включително сектора 
на услугите и финансовия сектор;

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дейности по РИС, напълно 
интегрирани в многогодишната 
стратегия на ОЗИ, за да се укрепи 
иновационният капацитет и да се 
развият устойчиви иновационни 
екосистеми в целия Съюз, с цел да се 
намалят различията в 
постиженията и разделението в 
областта на иновациите в Съюза и да 
се осигури по-добре балансирано в 
географско отношение участие в 
общността на EIT в рамките на 
Съюза;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 90

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) търсене на полезно 
взаимодействие и допълняемост между 
дейностите на ОЗИ и съществуващите 
европейски, национални и регионални 
програми, по целесъобразност.

д) търсене на полезно 
взаимодействие и допълняемост между 
дейностите на ОЗИ и съществуващите 
европейски, национални и регионални 
програми, и по-специално ЕСИ, други 
европейски партньорства и мисии, 
както и университети, ВУЗ и 
научноизследователски центрове, по 
целесъобразност;

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) мобилизирането на финансови 
средства от публични и частни 
източници и приходи, генерирани от 
техни собствени дейности, в 
съответствие с член 17, с цел 
увеличаване на дела на техния 
бюджет;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) създаване на регистър, който 
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да очертава връзката между 
изобретенията и патентите, 
държани от ОЗИ, и 
идентификацията на собствениците 
на тези изобретения;

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат рамковите 
споразумения за партньорство и 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ между 
EIT и ОЗИ, ОЗИ разполагат със 
значителна обща автономия при 
определяне на вътрешната си 
организация и състав, както и на 
точната си програма и методи на работа. 
По-специално ОЗИ:

2. Без да се засягат рамковите 
споразумения за партньорство и 
многогодишните споразумения за 
отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ между EIT и ОЗИ, ОЗИ 
разполагат със значителна обща 
автономия при определяне на 
вътрешната си организация и състав, 
както и на точната си програма и методи 
на работа, при условие че тази 
програма и тези методи на работа 
водят до напредък в посока 
постигането на целите на EIT и ОЗИ. 
По-специално ОЗИ:

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определят вътрешни мерки на 
управление, които отразяват 
триъгълника на знанието – висше 
образование, научни изследвания и 
иновации;

a) определят вътрешни прозрачни 
мерки на управление, които отразяват 
триъгълника на знанието – висше 
образование, научни изследвания и 
иновации; 
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантират, че са отворени за 
нови членове, винаги когато тези 
членове имат добавена стойност за 
партньорството;

б) гарантират, че са отворени за 
възможно най-широк кръг от нови 
членове, винаги когато тези членове 
имат добавена стойност за 
партньорството, от целия Съюз, 
включително чрез ясни и прозрачни 
критерии за присъединяване и 
напускане и открити покани;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) работят по открит и прозрачен 
начин в съответствие със своите 
вътрешни правила;

в) създават вътрешни правила, 
които гарантират функционирането 
на ОЗИ по открит и прозрачен начин в 
съответствие с кодексите за добро 
управление, които трябва да бъдат 
определени в тези вътрешни правила;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 97
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разработват, като част от 
многогодишния си бизнес план, 
двугодишен стратегически план, в 
който са изложени подробно 
инициативите, предвидени за 
смекчаване на последиците от 
свързаната с COVID-19 криза, като 
същевременно обръщат специално 
внимание на действията, насочени 
към повишаване на устойчивостта на 
микропредприятията, МСП и 
стартиращите предприятия, а също 
и на студентите, научните 
изследователи и служителите;

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) във взаимодействие с други 
направления на Съюза в областта на 
иновациите и с други институции, 
органи, служби и агенции на Съюза и с 
цел да предприемат действия по 
Европейския план за възстановяване, 
публикуват специални покани, 
насърчават инициативи посредством 
своите партньорства, екосистеми и 
общности, разработват 
индивидуални проекти и проекти на 
няколко ОЗИ в подкрепа на 
преструктурирането на стопанската 
дейност и определят 
микропредприятията, МСП, 
стартиращите предприятия и 
другите заинтересовани страни, 
които се нуждаят от подпомагане и 
например от по-добър достъп до 
финансиране;
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Изменение 99

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) предлагат инициативи, 
предназначени да подпомагат 
тяхната екосистема, въз основа на 
триъгълника на знанието, като 
същевременно са достатъчно гъвкави, 
за да създават мерки, които са 
подходящи за техните партньори и 
бенефициери и извън 
съществуващите им общности;

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) определят и изпълняват 
стратегии за финансова устойчивост.

д) определят и изпълняват 
стратегии за постигане на финансова 
устойчивост;

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) разработват информационни 
дейности, по-специално с нови 
институции и центрове за високи 
постижения в региони на Съюза, 
които отчитат по-слаби резултати 
в сравнение с други;
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Изменение 102

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Връзката между EIT и всяка ОЗИ 
се основава на рамкови споразумения за 
партньорство и споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства.

3. Връзката между EIT и всяка ОЗИ 
се основава на рамкови споразумения за 
партньорство и на многогодишни 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, както и на 
добре определена дългосрочна 
стратегия за сътрудничество. 

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При избора на проекти и 
партньори и когато е строго 
необходимо да се отделят 
предложенията с еднакво качество, 
след като извършат оценка въз основа 
на критерия за високи постижения, 
ОЗИ дават приоритет на 
предложенията, които отговарят на 
един или повече от следните 
критерии:
a) включване на по-голям брой 
държави или региони, които 
участват в РИС;
б) включване на по-голям брой 
региони или държави, които все още 
не участват в общността на ОЗИ;
в) участие на региони и държави, 
които са се ангажирали да 
предоставят средства от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове;
г) участие на по-голям брой МСП;
д) осигуряване на по-добър баланс 
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между половете.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагат се правилата за участие и 
разпространение на резултатите на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите. Чрез дерогация от 
посочените правила:

Прилагат се правилата за участие и 
разпространение на резултатите на 
„Хоризонт Европа“. Чрез дерогация от 
посочените правила:

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за дейностите на ОЗИ с добавена 
стойност може да се прилагат 
специални правила по отношение на 
собствеността, правата на достъп, 
експлоатацията и разпространението.

б) за дейностите на ОЗИ с добавена 
стойност може да се прилагат 
специални правила по отношение на 
собствеността, правата на достъп, 
експлоатацията и разпространението, 
ако е целесъобразно.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. EIT избира и определя 
партньорство, което да стане ОЗИ, след 
състезателна, открита и прозрачна 
процедура. Прилагат се критериите на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите за избор на европейски 
партньорства. Управителният съвет на 
EIT може да уточни допълнително 

1. EIT избира и определя 
партньорство, което да стане ОЗИ, след 
състезателна, открита и прозрачна 
процедура. Прилагат се приложимите 
условия и критерии на „Хоризонт 
Европа“ за избор на европейски 
партньорства. Управителният съвет на 
EIT уточнява допълнително тези 
критерии, като приеме и публикува 
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тези критерии, като приеме и публикува 
критерии за избор на ОЗИ, основаващи 
се на принципите за високи научни 
постижения и значимост на иновациите.

критерии за избор на ОЗИ, основаващи 
се на принципите за високи научни 
постижения, балансирано географско 
разпределение и значимост на 
иновациите за постигането на 
резултати във връзка с обществените 
предизвикателства и приоритетите 
на политиката на Съюза.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. EIT започва процедурата за избор 
и определяне на ОЗИ в съответствие с 
приоритетните области и графика, 
посочени в СИП.

2. EIT започва процедурата за избор 
и определяне на ОЗИ в съответствие с 
приоритетните области и графика, 
посочени в СИП, и като взема предвид 
приоритетите, посочени в 
стратегическото планиране на 
„Хоризонт Европа“. 

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Минималното изискване за 
създаване на ОЗИ е участието на поне 
три независими партньорски 
организации, установени в поне три 
различни държави членки.

3. Минималните изисквания за 
създаване на ОЗИ са участието на поне 
три независими партньорски 
организации, които включват най-
малко едно висше учебно заведение, 
един научноизследователски 
институт и едно частно 
предприятие и които са установени в 
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поне три различни държави членки. 

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В допълнение към условието, 
предвидено в параграф 3, най-малко две 
трети от партньорските организации, 
включени в определена ОЗИ, са 
установени в държавите членки. В 
състава на всяка ОЗИ влизат поне 
едно висше учебно заведение, една 
научноизследователска организация и 
едно частно дружество.

4. В допълнение към условието, 
предвидено в параграф 3, най-малко две 
трети от партньорските организации, 
включени в определена ОЗИ, са 
установени в държавите членки. В 
процедурата за избор и определяне се 
взема предвид балансираното 
географско разпределение, в т.ч. 
участието на РИС и участието на 
нови партньори.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. EIT приема и публикува 
критериите и процедурите за 
финансиране, наблюдение и оценка на 
дейността на ОЗИ, преди да започне 
процедурата за избор на нови ОЗИ. 
Групата на представителите, посочена в 

5. EIT приема и публикува 
критериите и процедурите за 
финансиране, наблюдение и оценка на 
дейността на ОЗИ, преди да започне 
процедурата за избор на нови ОЗИ. 
Групата на представителите на 
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член 6, буква к, държавите членки се 
уведомява своевременно за тях.

държавите членки, посочена в член 6, 
параграф 2, мрежата от служители 
за връзка на EIT за отделните 
държави и Европейският парламент 
се уведомяват своевременно за тях.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение111

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на показатели, определени, 
наред с другото, в рамковата програма 
на Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите и в СИП, и 
в тясно сътрудничество с Комисията, 
EIT организира постоянно наблюдение 
и периодични външни оценки на 
крайните продукти, резултатите и 
въздействието на всяка ОЗИ. 
Резултатите от това наблюдение и 
оценки се докладват на Европейския 
парламент и на Съвета и се оповестяват 
публично.

На базата на показатели, определени, 
наред с другото, в „Хоризонт Европа“ 
и в СИП, и в тясно сътрудничество с 
Комисията, EIT организира постоянно 
наблюдение и периодични външни 
оценки на крайните продукти, 
резултатите, въздействието и 
предприетите стъпки за постигане 
на финансова устойчивост на всяка 
ОЗИ. Резултатите от това наблюдение и 
оценки се докладват на Европейския 
парламент и на Съвета и се оповестяват 
публично.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В зависимост от резултатите 
от всеобхватен междинен преглед преди 
изтичането на първоначалния период 
от седем години, управителният съвет 
може да реши да удължи рамковото 
споразумение за партньорство с ОЗИ 

2. В зависимост от 
положителните резултати от 
всеобхватен междинен преглед от 
независими външни експерти, който 
следва да бъде извършен до края на 
четвъртата година от първоначалния 
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след първоначалния период за още един 
период от най-много седем години, 
или да прекрати финансовия принос на 
EIT и да не удължава рамковото 
споразумение за партньорство. 
Управителния съвет взема предвид по-
специално постигнатото равнище на 
финансова устойчивост на ОЗИ, 
способността ѝ да осигурява отвореност 
за нови членове, както и границите на 
финансовия принос на Съюза, посочен в 
член 20, и значимостта по отношение на 
целите на EIT.

седемгодишен период, управителният 
съвет може да реши да запази 
рамковото споразумение за 
партньорство с ОЗИ до края на 
първоначалния период или да прекрати 
финансовия принос на EIT. 
Управителния съвет взема предвид по-
специално значимостта за 
глобалните и обществените 
предизвикателства на Съюза, 
критериите на „Хоризонт Европа“ за 
изпълнение, наблюдение и оценка на 
европейските партньорства, 
постигането на целите, определени 
от самата ОЗИ, усилията на ОЗИ за 
координиране с други имащи 
отношение научноизследователски и 
иновационни инициативи, 
постигнатото от ОЗИ равнище на 
финансова устойчивост, способността ѝ 
да осигурява отвореност за нови 
членове и успеха ѝ в привличането на 
нови партньори, прозрачността на 
управлението ѝ, способността ѝ да 
развива устойчиви иновационни 
екосистеми и географското ѝ 
покритие и баланс между половете, 
както и границите на финансовия 
принос на Съюза, посочен в член 20, и 
значимостта по отношение на целите на 
EIT.

Управителният съвет предава 
междинните прегледи на Европейския 
парламент и на Съвета и ги 
оповестява публично.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В края на първоначалния 
седемгодишен период управителният 
съвет може да реши да удължи 
действието на рамковото 
споразумение за партньорство за срок 
от още седем години. Това решение се 
основава на посочените в параграф 2 
критерии и на окончателната оценка 
на постигнатите от ОЗИ резултати, 
която се извършва преди края на 
първоначалния седемгодишен период.
Преди да удължи първоначалния 
седемгодишен период, EIT се 
консултира с Европейския парламент.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В случай на удължаване на 
седемгодишното споразумение, ОЗИ 
подлежи на нов междинен преглед 
преди края на четвъртата година на 
втория седемгодишен период въз 
основа на същите критерии и 
методология.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 115

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че оценките на ОЗИ 
покажат незадоволителни резултати или 
липса на добавена стойност за Европа , 
управителният съвет предприема 
подходящи мерки, включително 
намаляване, изменение или отнемане 
на финансовата вноска от EIT или 
прекратяване на рамковотото 
партньорско споразумение.

3. В случай че оценките на ОЗИ 
покажат незадоволителни резултати или 
липса на европейска добавена стойност, 
управителният съвет предприема 
подходящи корективни мерки, 
включително намаляване, изменение 
или отнемане на финансовата вноска от 
EIT или прекратяване на рамковото 
партньорско споразумение.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед на резултата от 
окончателния преглед преди изтичането 
на четиринадесетата година от 
рамковото споразумение за 
партньорство, EIT може да сключи 
меморандум за сътрудничество с ОЗИ.

4. С оглед на резултата от 
окончателния преглед преди изтичането 
на четиринадесетата година от 
рамковото споразумение за 
партньорство, при строги условия и 
след задълбочена оценка от 
независими експерти, управителният 
съвет може да вземе решение да 
удължи срока на действие на 
рамковото споразумение за 
партньорство с ОЗИ. Удължаването 
на срока на действие на рамковото 
споразумение за партньорство зависи 
от следното:
a) положителна задълбочена 
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оценка на ОЗИ от външните 
експерти и от управителния съвет, 
като се вземат предвид посочените в 
параграф 2 критерии за оценка;
б) подробен план на ОЗИ, в който 
се посочват причините, поради които 
срокът на действие на рамковото 
споразумение за партньорство следва 
да бъде удължен;
в) ограничение по отношение на 
срока, обхвата и бюджета на 
дейностите на ОЗИ, свързани с 
висшето образование, обучението и 
хоризонтално структурираните ѝ 
дейности, които все още не могат да 
бъдат финансово устойчиви, но 
продължават да са от решаващо 
значение за изпълнението на нейните 
задачи, дейности и способности за 
реагиране на обществените 
предизвикателства.
Тези дейности се описват подробно. 
Описанието се представя от 
управителния съвет за оценка.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Степените и дипломите, свързани 
с посочените в член 7, параграф 1, буква 
в) академични дейности, се присъждат 
или издават от участващите висши 
учебни заведения в съответствие с 
националните правила и процедури за 
акредитация. Рамковото споразумение 

1. Степените и дипломите, свързани 
с посочените в член 7, параграф 1, буква 
в) академични дейности, се присъждат 
или издават от участващите ВУЗ и 
сертифицирани институции за 
обучение в съответствие с националните 
правила и процедури за акредитация. 
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за партньорство и договорните 
споразумения между EIT и ОЗИ 
предвиждат съответните степени и 
дипломи да могат да се означават и 
като степени и дипломи на EIT.

Рамковите споразумения за 
партньорство и договорните 
споразумения между EIT и ОЗИ 
предвиждат съответните степени и 
дипломи да се означават и като степени 
и дипломи на EIT.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. EIT насърчава участващите 
висши учебни заведения:

2. EIT насърчава участващите ВУЗ 
и сертифицирани институции за 
обучение:

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да насърчават и популяризират 
обозначението на EIT в своето 
обучение и дипломи;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
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допустими изменения.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) да повишат своята степен на 
интегрираност във веригите за 
иновации, като разработват 
различни стратегии с цел ефективно 
сътрудничество с иновационните 
екосистеми и предприятия и 
насърчаване на предприемаческа 
нагласа;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) да създават програми, насочени 
към учене през целия живот и 
сертифициране;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 122
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Специално внимание се отделя 
на баланса между половете и 
подходите, съобразени с равенството 
между половете, особено в области 
като ИКТ, науката, технологиите, 
инженерството и математиката, в 
които жените продължават да 
бъдат по-слабо представени.

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. EIT и ОЗИ гарантират, че 
дейността им се осъществява при висока 
степен на прозрачност. По-специално 
EIT и ОЗИ създават леснодостъпен 
безплатен уебсайт с информация 
за своите дейности.

1. EIT и ОЗИ гарантират, че 
дейността им се осъществява при висока 
степен на прозрачност. По-специално 
EIT и ОЗИ създават леснодостъпен 
безплатен уебсайт с информация 
за своите дейности и за предлаганите 
от тях възможности, и по-специално 
за откритите покани.

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. EIT и ОЗИ предоставят 
подробна информация за всички 
отправени от тях покани за 
представяне на предложения. 
Информацията се предоставя по 
навременен, позволяващ търсене и 
проследим начин в съответните общи 
онлайн бази данни на финансирани от 
Съюза научноизследователски и 
иновационни проекти в съответствие 
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с Регламент [xxx] за създаването на 
„Хоризонт Европа“.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Подробна информация за 
процесите на наблюдение и оценка, 
посочени в членове 11 и 18.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Вноските от партньорски 
организации за финансиране на ОЗИ се 
определят в съответствие с процентите 
на съфинансиране, посочени в параграф 
4 от настоящия член и отразяват 
стратегията на ОЗИ за постигане на 
финансова устойчивост.

6. Вноските от партньорски 
организации и други публични 
източници от трети държави, както 
и частни източници за финансиране 
на ОЗИ се определят в съответствие с 
процентите на съфинансиране, посочени 
в параграф 4 от настоящия член и 
отразяват стратегията на ОЗИ за 
постигане на финансова устойчивост.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. установява конкурентен 7. установява конкурентен и 
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механизъм за разпределяне по 
отношение на отпускането на подходящ 
дял от неговата финансова вноска за 
ОЗИ. Той включва оценка на бизнес 
плановете на ОЗИ и на резултатите, 
отчетени при постоянното наблюдение, 
и по-специално техния напредък в 
постигането на финансова устойчивост.

основан на резултатите механизъм за 
разпределяне по отношение на 
отпускането на подходящ дял от 
неговата финансова вноска за ОЗИ. Той 
включва оценка на бизнес плановете на 
ОЗИ, отвореността на ОЗИ за нови 
членове, техните стратегии за 
разпространение на резултатите и 
тяхното географско разпределение, 
както и на резултатите от тези бизнес 
планове, отчетени при постоянното 
наблюдение, и по-специално техния 
напредък в постигането на финансова 
устойчивост. Специално внимание се 
обръща на въведените действия за 
смекчаване на последиците от 
свързаната с COVID-19 криза и на 
разработването на иновативни идеи.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) оценка на потребностите от 
персонал, произтичащи от новите 
задачи;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 129
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) аспекти на двугодишната 
програма за реакция на кризата;

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи показатели за 
наблюдение на дейността на ОЗИ и EIT, 
като се използва ориентиран към 
въздействието подход;

в) подходящи количествени и 
качествени методи, инструменти и 
показатели за наблюдение на дейността 
на EIT и ОЗИ, като се използва 
ориентиран към въздействието и 
основан на резултатите подход;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. EIT приема консолидиран 
годишен доклад за дейността, който 
включва изчерпателна информация за 
извършените от EIT и ОЗИ дейности 
през предходната календарна година и 
за приноса на EIT за целите на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите, както и за политиките и 
целите на Съюза в областта на 
иновациите, научните изследвания и 

2. EIT приема консолидиран 
годишен доклад за дейността, който 
включва изчерпателна информация за 
извършените от EIT и ОЗИ дейности 
през предходната календарна година и 
за приноса на EIT за целите на 
„Хоризонт Европа“, както и за 
политиките и целите на Съюза в 
областта на иновациите, научните 
изследвания и образованието. В него се 
прави и оценка на постигнатите 
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образованието. В се прави 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. 
Консолидираният годишен отчет за 
дейността съдържа допълнителна 
изчерпателна информация в 
съответствие с финансовите правила на 
EIT.

резултати спрямо определените цели, 
показатели и график, както и на 
рисковете, свързани с извършените 
дейности, използваните ресурси, 
включително неговия принос за целта 
за включване на мерки срещу 
изменението на климата в „Хоризонт 
Европа“ за всяка ОЗИ, и работата на 
EIT като цяло. Консолидираният 
годишен отчет за дейността съдържа 
допълнителна изчерпателна 
информация в съответствие с 
финансовите правила на EIT. 

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година директорът на EIT 
представя годишния отчет за 
дейността пред компетентните 
комисии на Европейския парламент.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осигурява 
извършването на оценки на EIT с 
помощта на международни експерти, 
избрани въз основа на прозрачен процес 
в съответствие с финансовите правила. 
Предмет на посочените оценки е 
начинът, по който EIT изпълнява 
мисията си, обхващат се всички 
дейности на EIT и ОЗИ и се прави 
оценка на европейската 
резултатността на EIT, на 
въздействието, ефективността, 
устойчивостта, ефикасността и 

2. Комисията осигурява 
извършването на оценки на EIT с 
помощта на независими експерти, 
избрани въз основа на прозрачен процес 
в съответствие с финансовите правила. 
Предмет на посочените оценки е 
начинът, по който EIT изпълнява 
мисията си, обхващат се всички 
дейности на EIT и ОЗИ и се прави 
оценка на европейската добавена 
стойност на EIT, на въздействието, 
ефективността, устойчивостта, 
ефикасността и целесъобразността на 
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целесъобразността на провежданите 
дейности и на съгласуваността им и/или 
взаимното им допълване с относими 
съюзни политики, включително полезни 
взаимодействия с други части на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите. Вземат се предвид 
гледните точки на заинтересованите 
страни както на европейско, така и на 
национално равнище и се използват в 
оценките на програмата на Комисията, 
предвидени в рамковата програма на 
Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите.

провежданите дейности и на 
съгласуваността им и/или взаимното им 
допълване с относими политики на 
Съюза, включително полезни 
взаимодействия с други части на 
„Хоризонт Европа“, и по-специално 
ЕСИ, други партньорства и мисии. В 
оценката се оценяват и аспектите, 
свързани с въздействието на РИС и 
нейната отвореност за участието на 
нови партньори. Вземат се предвид 
гледните точки на заинтересованите 
страни както на европейско, така и на 
национално равнище и се използват в 
оценките на програмата на Комисията, 
предвидени в „Хоризонт Европа“. 

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а 
Междинен преглед на EIT

EIT подлежи на обстоен междинен 
преглед от страна на Комисията въз 
основа на периодичните оценки, 
посочени в член 19. Той се провежда с 
помощта на независими експерти и се 
извършва не по-късно от три години 
след началото на следващия финансов 
период. Чрез междинния преглед се 
прави оценка, наред с другото, на:
a) резултатите от и 
въздействието на образователната 
инициатива и потенциалното ѝ 
продължаване;
б) ефективността на 
стратегиите за финансова 
устойчивост на ОЗИ;
в) прилагането и въздействието 
на РИС;



RR\1208053BG.docx 77/136 PE648.286v02-00

BG

г) осъществимостта на 
допълнителното задълбочаване на 
сътрудничеството между EIT и 
всички изпълнителни органи в 
рамките на стълб ІІІ на „Хоризонт 
Европа“, с цел да се установи дали EIT 
би могъл да изпълнява по-
хоризонтална роля, обхващайки 
всички стълбове, и/или да се създаде 
звено за обслужване на едно гише за 
иновации, с набор от различни 
допълващи дейности.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската от Съюза може да се 
предоставя под формата на финансово 
участие от рамковата програма на 
Съюза, предназначена за подпомагане 
на научноизследователската дейност 
и иновациите, както и от други 
програми на Съюза, без да се засягат 
сумите, за които е взето решение в 
МФР.

Вноската от Съюза се предоставя под 
формата на финансово участие в размер 
на [4%] от общия бюджет на 
„Хоризонт Европа“, както и от други 
програми на Съюза, без да се засягат 
сумите, за които е взето решение в 
МФР. EIT може да получава 
допълнително финансиране от други 
програми на Съюза.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Преходни разпоредби

Споразуменията, сключени от EIT, се 
уреждат от приложимите правила в 
момента на обявяване на 
съответните покани за представяне 
на предложения.
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Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 137

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет се състои от са 
петнадесет членове и се назначава от 
Комисията, като се осигурява 
балансирано представяне на лица с опит 
в стопанската, академичната и 
научноизследователската област. 
Мандатът на членовете на управителния 
съвет е четири години. Комисията може 
еднократно да продължи този мандат с 
две години по предложение на 
управителния съвет.

Управителният съвет се състои от 
петнадесет членове, сред които член на 
ЕСИ, и се назначава от Комисията, като 
се осигурява балансирано представяне 
на лица с опит в стопанската, 
академичната, иновационната и 
научноизследователската област. 
Мандатът на членовете на управителния 
съвет е четири години. Комисията може 
еднократно да продължи този мандат с 
две години по предложение на 
управителния съвет.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 138

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, управителният 
съвет представя на Комисията 
окончателен списък на кандидатите 
с оглед на назначаването на нов член 
или членове. Включването в списъка 
на кандидатите става въз основа на 
резултатите от прозрачна и 

заличава се
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открита процедура , стартирана по 
инициатива на EIT.

Изменение 139

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на управителния съвет се 
назначават от Комисията по 
прозрачен начин и притежават 
доказан отличен опит в 
академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската 
област. Те се назначават след 
открита покана за изразяване на 
интерес.

Изменение 140

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 1 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следи за спазването на 
балансирано представяне на опит в 
академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област, 
както и за равновесието между половете 
и географския баланс, и отчита 
особеностите на академичната, 
научноизследователската и 
иновационната среда в рамките на 
Съюза.

Комисията осигурява балансирано 
представяне на опит в академичната, 
научноизследователската, 
иновационната и стопанската област, 
както и равновесието между половете и 
географския баланс, и отчита 
особеностите на академичната, 
научноизследователската и 
иновационната среда в рамките на 
Съюза.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.
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Изменение 141

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, управителният 
съвет представя на Комисията 
списък с подбрани кандидати с оглед 
на назначаването на нов член или 
членове. Включването на 
кандидатите в този списък става въз 
основа на резултатите от прозрачна 
и открита процедура, започната по 
инициатива на EIT. 

Изменение 142

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията назначава нов член или 
членове в съответствие с 
процедурата, посочена в алинеи 2 и 3.

Изменение 143

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнение на задачите си 
по управление на дейността на EIT, 
управителният съвет взема 
стратегически решения, по-специално:

1. При изпълнение на задачите си 
по управление на дейността на EIT, 
управителният съвет взема 
стратегически решения, като по-
специално той:

Изменение 144
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Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приема приноса на EIT към 
предложението на Комисията относно 
стратегическата иновационна програма 
(СИП);

a) приема приноса на EIT към 
предложението на Комисията относно 
стратегическата иновационна програма 
(СИП), след като вземе под внимание 
становището на съществуващите 
ОЗИ;

Изменение 145

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приема критериите и 
процедурите за финансиране, 
наблюдение и оценка на дейността на 
ОЗИ, включително максималното 
финансиране от EIT за тях;

в) приема критериите и 
процедурите за финансиране, 
наблюдение и оценка на дейността на 
ОЗИ, включително максималното 
финансиране от EIT за тях, като взема 
под внимание изискванията, посочени 
в член 11, и също така определя 
подходящи корективни мерки, които 
да бъдат предприети в случай на 
незадоволителни резултати по 
отношение на целите на ОЗИ;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 146

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приема процедурата за избор на 
ОЗИ;

г) приема процедурата за избор на 
ОЗИ и незабавно информира за тази 
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процедура групата на 
представителите на държавите 
членки, посочена в член 6, параграф 2, 
мрежата от служители за връзка на 
EIT за отделните държави, както и 
националните и регионалните органи;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 147

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) избира и определя партньорства 
под формата на ОЗИ или отменя 
решението за определяне на 
партньорство, когато е уместно;

д) избира и определя партньорства 
под формата на ОЗИ въз основа на 
принципите за високи научни 
постижения, балансирано географско 
представителство, ротация на 
партньорите и иновации в 
съответствие с критериите, 
посочени в член 9, или отменя 
решението за определяне на 
партньорство, когато е уместно;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 148

Предложение за регламент
Приложение I– раздел 2 – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) упълномощава директора да ж) упълномощава директора да 
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удължава рамковите споразумения за 
партньорство с ОЗИ след първоначално 
определения период;

удължава рамковите споразумения за 
партньорство с ОЗИ след първоначално 
определения период въз основа на 
положителен резултат от оценките 
по членове 10 и 11; 

Изменение 149

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) взема подходящи мерки, 
включително намаляване, изменение 
или отнемане на финансовата вноска за 
ОЗИ или прекратяване на рамковите 
споразумения с тях;

й) взема подходящи мерки, 
включително намаляване, изменение 
или отнемане на финансовата вноска от 
EIT за ОЗИ в случай на 
незадоволителни резултати, или 
прекратяване на рамковите 
споразумения с тях въз основа на 
резултата от оценките по членове 10, 
11 и 17;

Изменение 150

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – точка 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) може по изключение да изиска 
(с две трети мнозинство) от 
председателите на надзорния съвет 
на ОЗИ или от главните 
изпълнителни директори на ОЗИ да 
се оттеглят от поста си в случай на 
небрежност, незадоволителни 
резултати или тежко нарушение и да 
издава, ако счете за необходимо, 
необвързващи препоръки за 
съответната ОЗИ, в които е описана 
тази вътрешна реорганизация;
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Изменение 151

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – точка 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) взема решения във връзка с 
проектирането и координирането на 
подкрепата на предприетите от ОЗИ 
дейности в подкрепа на развиването на 
предприемачески и иновационен 
капацитет във висшите учебни 
заведения и тяхната интеграция в 
иновационните екосистеми.

л) взема решения във връзка с 
проектирането и координирането на 
подкрепата на предприетите от ОЗИ 
дейности в подкрепа на развиването на 
предприемачески и иновационен 
капацитет във висшите учебни 
заведения и в сертифицираните 
институции за обучение и тяхната 
интеграция в иновационните 
екосистеми. 

Изменение 152

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – точка 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) насърчава създаването на 
полезни взаимодействия между EIT и 
ОЗИ и рамковите програми на Съюза, 
както и националните и 
регионалните схеми за финансиране.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 153

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет предприема 
други процедурни и оперативни 

2. Управителният съвет предприема 
други процедурни и оперативни 
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решения, необходими за изпълнението 
на неговите задачи и дейностите на EIT, 
по-специално:

решения, необходими за изпълнението 
на неговите задачи и дейностите на EIT, 
и по-специално:

Изменение 154

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приема процедура за избор на 
изпълнителния комитет;

в) приема открита и прозрачна 
процедура за избор на изпълнителния 
комитет;

Изменение 155

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет взема 
решения в съответствие с 
Правилника за длъжностните лица и 
условията за работа на другите 
служители на Европейския съюз, 
учреден в Регламент (ЕИО, Евратом, 
ЕОВС) № 259/6835 на Съвета, във 
връзка с длъжностните лица на EIT и 
на условията на заетостта им, по 
специално:

заличава се

a) приема правила за прилагане на 
Правилника за длъжностните лица и 
условията за работа на другите 
служители в съответствие с член 
110, параграф 2 от Правилника за 
длъжностните лица;
б) в съответствие с буква в) 
упражнява правомощията, 
предоставени на органа по 
назначаването съгласно Правилника 
за длъжностните лица, както и 
онези, предоставени на органа, 
оправомощен да сключва договори за 
наемане на работа (наричани по-долу 
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„правомощия на органа по 
назначаването“) от Условията за 
работа на другите служители;
в) в съответствие с член 110, 
параграф 2 от Правилника за 
длъжностните лица и на основание 
на член 2, параграф 1 от Правилника 
за длъжностните лица и член 6 от 
Условията за работа на другите 
служители, приема решение за 
делегиране на директора на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването и определя условията, 
при които делегираните правомощия 
могат да бъдат оттеглени. 
Директорът има правото от своя 
страна да делегира тези правомощия 
на други лица;
г) взема решение да отнеме, 
когато това се налага от 
изключителни обстоятелства, 
правомощията на орган по 
назначаването, делегирани на 
директора, както и онези, които 
последният е делегирал на други лица, 
и да ги упражнява пряко или да ги 
делегира на някой от членовете си 
или на друг служител, различен от 
директора.
__________________
35 OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1

Изменение 156

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният комитет се 
състои от четирима членове и 
председателя на управителния съвет, 
който председателства и изпълнителния 
комитет. Другите четирима членове, 
различни от председателя, се избират от 
управителния съвет измежду членовете 

2. Изпълнителният комитет се 
състои от трима членове и 
председателя на управителния съвет, 
който председателства и изпълнителния 
комитет. Другите трима членове, 
различни от председателя, се избират от 
управителния съвет измежду членовете 
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на управителния съвет , като се 
осигурява баланс между членове с опит 
в стопанската сфера, висшето 
образование и научните изследвания. 
Мандатът на членовете на 
изпълнителния комитет е две години с 
възможност за еднократно подновяване.

на управителния съвет , като се 
осигурява баланс между членове с опит 
в стопанската сфера, висшето 
образование и научните изследвания. 
Мандатът на членовете на 
изпълнителния комитет е две години с 
възможност за еднократно подновяване. 

Изменение 157

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 4 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Управителният съвет взема 
решения в съответствие с 
Правилника за длъжностните лица и 
условията за работа на другите 
служители на Европейския съюз, 
учреден в Регламент (ЕИО, Евратом, 
ЕОВС) № 259/68 на Съвета1a, във 
връзка с длъжностните лица на EIT и 
условията за тяхната работа. По-
специално той:
a) приема правилата за прилагане 
с оглед на прилагане на Правилника за 
длъжностните лица и условията за 
работа на другите служители в 
съответствие с член 110, параграф 2 
от Правилника за длъжностните 
лица;
б) в съответствие с буква в) от 
настоящия параграф упражнява 
правомощията, предоставени на 
органа по назначаването съгласно 
Правилника за длъжностните лица, 
както и правомощията, предоставени 
на органа, оправомощен да сключва 
договори за наемане на работа, 
съгласно Условията за работа на 
другите служители (наричани по-долу 
„правомощия на органа по 
назначаването“);
в) в съответствие с член 110, 
параграф 2 от Правилника за 
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длъжностните лица и на основание 
на член 2, параграф 1 от Правилника 
за длъжностните лица и член 6 от 
Условията за работа на другите 
служители приема решение за 
делегиране на директора на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването и определя условията, 
при които делегираните правомощия 
могат да бъдат оттеглени, като 
директорът има правото от своя 
страна да делегира тези правомощия 
на други лица;
г) взема решение да отнеме, 
когато това се налага от 
изключителни обстоятелства, 
правомощията на орган по 
назначаването, делегирани на 
директора, както и онези, които 
последният е делегирал на други лица, 
и да ги упражнява пряко или да ги 
делегира на някой от членовете си 
или на друг служител, различен от 
директора.
__________________
1а OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 158

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на директора е четири 
години. Управителният съвет, по 
предложение на Комисията, което 
отчита нейната оценка на работата на 
директора и бъдещите задачи и 
предизвикателства пред EIT, може 

3. Мандатът на директора е четири 
години. Управителният съвет, по 
предложение на Комисията, което 
отчита нейната оценка на работата на 
директора и най-добрите интереси на 
EIT, както и бъдещите задачи и 
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еднократно да продължи този мандат с 
до две. Директор, чийто мандат е бил 
удължен, не може да участва в нова 
процедура за подбор за същата 
длъжност.

предизвикателства пред EIT, може 
еднократно да продължи този мандат с 
до четири години. Директор, чийто 
мандат е бил удължен, не може да 
участва в нова процедура за подбор за 
същата длъжност. 

Изменение 159

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 5 – точка 6 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подготвя и ръководи 
административно процедурата за избор 
на ОЗИ, като гарантира, че различните 
етапи на тази процедура се провеждат 
прозрачно и обективно, под надзора на 
управителния съвет;

д) подготвя и ръководи 
административно процедурата за избор 
на ОЗИ, като гарантира, че различните 
етапи на тази процедура се провеждат 
прозрачно и обективно, под надзора на 
управителния съвет, като в 
приложение към консолидирания 
годишен отчет за дейността 
представя подробен доклад за 
процедурата за избор;

Изменение 160

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 5 – точка 6 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) гарантира осъществяването на 
ефективни процедури за наблюдение и 
оценка, свързани с резултатите от 
дейността на EIT в съответствие с 
член 19, под надзора на управителния 
съвет;

й) гарантира осъществяването на 
ефективни процедури за наблюдение и 
оценка, свързани с резултатите от 
дейността на EIT в съответствие с 
член 19, а също така прилага 
подходящи корективни мерки в случай 
на незадоволителни резултати по 
отношение на целите и задачите на 
EIT, под надзора на управителния 
съвет;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
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на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 161

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 5 – точка 6 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) под надзора на управителния 
съвет осигурява ефективна комуникация 
с институциите на Съюза;

н) под надзора на управителния 
съвет осигурява ефективна комуникация 
с институциите на Съюза чрез годишни 
презентации пред Европейския 
парламент и Съвета;

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
допустими изменения.

Изменение 162

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 6 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Персоналът на EIT се състои от 
служители, които се назначават пряко 
от EIT. Правилникът за длъжностните 
лица, Условията за Наемане на работа 
на Други Служители и правилата, 
приети чрез споразумение между 
институциите на Съюза за прилагането 
им се прилагат спрямо персонала на 
EIT.

1. Персоналът на EIT се състои от 
служители, които се назначават пряко 
от EIT. Правилникът за длъжностните 
лица, Условията за работа на другите 
служители и правилата, приети чрез 
споразумение между институциите на 
Съюза за прилагането им се прилагат 
спрямо персонала на EIT. Настоящият 
параграф се прилага по отношение на 
служителите на EIT, чиито договори 
изтичат през 2020 г.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика 
на текста, или поради това, че измененията са неразделно свързани с други 
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допустими изменения.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основан през 2008 г., Европейският институт за иновации и технологии (EIT) има за цел 
да стимулира европейския икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване 
на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. EIT спомага по-специално 
за увеличаването на иновационния капацитет на Съюза и за преодоляването на 
обществени предизвикателства чрез интеграцията на триъгълника на знанието – висше 
образование, научни изследвания и иновации. 

EIT осъществява дейността си чрез общностите на знания и иновации (ОЗИ): 
широкомащабни европейски партньорства, чрез които се работи по конкретни 
обществени предизвикателства чрез установяване на връзки между образователни, 
научноизследователски и стопански организации, като им предоставя безвъзмездни 
средства и същевременно наблюдава техните дейности, подкрепя сътрудничеството 
между ОЗИ и разпространява резултатите и добрите практики. 

Регламентът от 2008 г. определя мисията и задачите на EIT, както и рамката за неговото 
функциониране. Регламентът беше изменен през 2013 г. с цел, наред с другото, да бъде 
хармонизиран с програмата „Хоризонт 2020“. 

На 11 юли 2019 г. Комисията публикува своите нови предложения за EIT, които се 
състоят от преработено предложение за актуализиран регламент за EIT и предложение 
за решение относно нова стратегическа иновационна програма за EIT за периода 2021 – 
2027 г. 

Преработването на Регламента за EIT се състои в приемането на нов регламент, който да 
включва в един текст както съществените изменения, които внася в действащия 
регламент, така и непроменените разпоредби на този регламент. Комисията счете 
актуализирането на регламента за необходимо, тъй като разпоредбите на действащия 
Регламент за EIT се позовават пряко на програмата „Хоризонт 2020“, която приключва в 
края на годината. Следователно преработеното предложение има за цел да гарантира 
привеждането на Регламента за EIT в съответствие с „Хоризонт Европа“, по-специално 
чрез премахване на позоваванията на „Хоризонт 2020“ и изпълнението на решенията, 
които ще бъдат взети в рамките на „Хоризонт Европа“.

Предложеният Регламент за EIT е съсредоточен върху основните принципи на 
функционирането на EIT и на неговите ОЗИ. Той има за цел да осигури по-голяма правна 
яснота по отношение на „Хоризонт Европа“, както и да утвърди принципа за финансова 
устойчивост за ОЗИ. За периода 2021 – 2027 г. EIT е неразделна част от „Хоризонт 
Европа“. Европейската комисия определя проекта за бюджет в размер на 3 милиарда 
евро за следващата МФР, както и неговата обосновка, добавена стойност, области на 
интервенция и общи насоки на дейността му. 

Докладчикът подкрепя EIT, неговата мисия и постижения до момента и като цяло 
приветства предложението на Комисията за осигуряване на по-голяма правна яснота по 
отношение на „Хоризонт Европа“, както и за утвърждаване на принципа за финансова 
устойчивост за ОЗИ. Тя обаче многократно изрази сериозни възражения по отношение 
на решението на Комисията да използва процедурата по преработване, тъй като с нея на 
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съзаконодателите се налага ненужно и фиктивно ограничение. Докладчикът счита, че 
няколко съществени аспекта на предложението трябва да бъдат променени, и поради 
това предлага изменения, които обхващат, наред с другото, следните въпроси:

Докладчикът отхвърля предложението на Комисията регламентът да бъде 
неутрален по отношение на времето и поради това въвежда необходимите изменения, 
които да променят това. Във връзка с това докладчикът предлага няколко изменения на 
текста с цел да се повиши съгласуваността с „Хоризонт Европа“ в областта на 
опростяването на процедурите, яснотата и ограниченията по отношение на вида на 
дерогациите от правилата на „Хоризонт Европа“, засиленото сътрудничество с 
Европейския съвет по иновациите, наред с другото.

По отношение на прозрачността и отвореността докладчикът представя няколко 
предложения за подобряване на тези аспекти в рамките на процедурите и насоките за EIT 
и ОЗИ, както и на поканите за установяване на партньорства и проекти. Подобряването 
на тези аспекти ще доведе и до по-добро разпределение на иновационния капацитет в 
рамките на Съюза и ще действа съвместно с регионалната иновационна схема. 

Въпреки че счита, че предоставената на ОЗИ висока степен на автономност е 
съществен елемент за техния успех, според докладчика тази автономност трябва да бъде 
придружена от по-строго наблюдение и оценка на техните бизнес планове и резултати, 
отколкото в действащото законодателство. Това ще даде възможност също така за по-
добро прилагане на принципа за финансова устойчивост, като се вземат предвид 
специфичните особености на всяка ОЗИ. За тази цел докладчикът предлага няколко 
изменения.

Що се отнася до аспектите на предложението, свързани с висшето образование и 
обучението, докладчикът счита, че обозначението на EIT следва да се популяризира 
допълнително, като се гарантира, че всички участващи степени за висше образование и 
магистърски степени ще получават обозначението на EIT, като също така са 
необходими повече усилия, за да се гарантира, че модулите за обучение и учене през 
целия живот също могат да използват това обозначение.

Европейските сектори на водите, моретата и мореплаването са световни лидери по 
отношение на науката и технологичното развитие и поради това има отлично равнище 
на научен, технологичен и бизнес капацитет за иновации чрез тясно сътрудничество с 
партньори от целия триъгълник на знанието, както и голям капацитет за увеличаване на 
иновациите. Ето защо докладчикът счита, че една ОЗИ на EIT, насочена към новия 
Син пакт, ще преодолее голямо социално-икономическо и значимо обществено 
предизвикателство, като същевременно създаде устойчиви, кръгови и сини икономики, 
които се основават на здрави водни и морски екосистеми, както е определено в рамковата 
програма „Хоризонт Европа“. 

И накрая, що се отнася до ресурсите, докладчикът припомня позицията на Парламента, 
който изисква 4% от бюджета на „Хоризонт Европа“ да бъдат отпуснати за EIT, и 
въвежда няколко изменения, за да се гарантира, че в EIT ще бъдат осигурени подходящи 
условия на работа с цел да се поддържа висок стандарт на експертни знания и да се 
изпълнят допълнителните отговорности, поверени на EIT.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2020)737

Г-н Кристиан-Силвиу БУШОЙ
Председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
ASP 11E108
Брюксел

Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен 
текст) 
(COM(2019) 331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с 
член 110 относно преработката на законодателни актове от Правилника за дейността на 
Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното: 

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води 
до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя 
уведомява за това комисията, компетентна по въпроса. 

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в 
комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят 
до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени 
в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от 
председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е 
необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или 
тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези 
причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби 
на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в 
съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че 
въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените 
като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на 
непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без 
промяна по същество.

https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
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Парламентарната комисия обаче отбелязва, че след като разгледа предложението, 
консултативната работна група констатира единодушно следното: 

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, 
е следвало да се отбележат промени по същество:

– заличаването на целия текст на съображение 6 от Регламент (ЕО) № 294/2008;

– в член 6, буква ж) добавянето на последните думи „като популяризира ОЗИ като 
партньори с високи постижения в областта на иновациите“;

– в член 11, параграф 3 добавянето на думите „рамковото партньорско“ преди крайната 
дума „споразумение“;

– в член 17, параграф 5 замяната на думите „от общия бюджет на Европейския съюз“ с 
думите „по друга програма на Съюза“;

в точка 2, буква и) от раздел 2 на приложение I замяната на думите „езиковата 
политика“ с „работните езици“;

– в точка 1 от раздел 6 на приложение I заличаването на думите „директора и“.

2. В член 11, параграф 2 добавянето на думата „Съюза“ би трябвало да бъде обозначено 
със стрелки за промяна.

3. В член 22 съществуващата формулировка на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) 
№ 294/2008, която е изцяло отбелязана със знака „съществено заличаване“, би трябвало 
да гласи следното: „По препоръка на Съвета преди 15 май на година N + 2 Европейският 
парламент освобождава от отговорност директора за изпълнението на бюджета на 
EIT за година N“.

В заключение, на своето заседание от 9 януари 2020 г. комисията по правни въпроси прие 
препоръка с 21 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“1 до комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към 
разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 110.

С уважение,

1 Присъстваха следните членове на ЕП: Луси Нетсинга (председател), Марион Валсман 
(заместник‑председател), Ибан Гарсия дел Бланко (заместник‑председател), Рафаеле 
Станканели (заместник‑председател), Гунар Бек, Патрик Брайер, Жофроа Дидие, Ангел 
Джамбазки, Евелин Гебхарт, Естебан Гонсалес Понс, Джаки Джоунс, Мислав 
Колакушич, Жил Льобретон, Карен Мелкиор, Сабрина Пинедоли, Иржи Поспишил, 
Франко Роберти, Лише Схренемахер, Мари Тусен, Едина Тот (вместо Йожеф Сайер 
съгласно член 209, параграф 7 от Правилника за дейността), Бетина Волат и Аксел Фос.
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Луси НЕТСИНГА

Приложение: Становище на консултативната работна група.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 7 ноември 2019 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст)
COM(2019) 331 от 11.3.2020 г. – 2019/0151(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 18 
и 26 септември 2019 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от 
Комисията. 

В хода на заседанията2, след като разгледа предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за преработване на Регламент (EО) № 294/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за 
иновации и технологии, консултативната работна група констатира единодушно 
следното:

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, 
е следвало да се отбележат промени по същество:

– заличаването на целия текст на съображение 6 от Регламент (ЕО) № 294/2008;

– в член 6, буква ж) добавянето на последните думи „като популяризира ОЗИ като 
партньори с високи постижения в областта на иновациите“;

– в член 11, параграф 3 добавянето на думите „рамковото партньорско“ преди крайната 

2 Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на 
английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.
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дума „споразумение“;

– в член 17, параграф 5 замяната на думите „от общия бюджет на Европейския съюз“ с 
думите „по друга програма на Съюза“;

в точка 2, буква и) от раздел 2 на приложение I замяната на думите „езиковата 
политика“ с „работните езици“;

– в точка 1 от раздел 6 на приложение I заличаването на думите „директора и“.

2. В член 11, параграф 2 добавянето на думата „Съюза“ би трябвало да бъде обозначено 
със стрелки за промяна.

3. В член 22 съществуващата формулировка на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) 
№ 294/2008, която е изцяло отбелязана със знака „съществено заличаване“, би трябвало 
да гласи следното: „По препоръка на Съвета преди 15 май на година N + 2 Европейският 
парламент освобождава от отговорност директора за изпълнението на бюджета на 
EIT за година N“.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна 
група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по 
същество освен посочените като такива. Консултативната работна група констатира 
също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния 
акт с посочените изменения по същество предложението се свежда до обикновена 
кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Е. ДРЕКСЛЕР T. БЛАНШЕ Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор
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9.6.2020

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии 
(преработен текст)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Докладчик по становище: Кристиян Елер

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за 
дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Основан през 2008 г. Европейския институт за иновации и технологии (EIT) има за цел 
да стимулира европейския икономически растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. По-специално, 
EIT спомага за увеличаването на иновационния капацитет на Съюза и създава подход 
към обществени предизвикателства чрез интеграцията на триъгълника на знанието – 
висше образование, научни изследвания и иновации. 

EIT осъществява дейността си чрез общностите за знания и иновации (ОЗИ): 
широкомащабни европейски партньорства, които са насочени към специфични 
обществени предизвикателства чрез обединяване на образователни, 
научноизследователски и бизнес организации, като им предоставя безвъзмездни 
средства и същевременно наблюдава техните дейности, подпомага сътрудничеството 
между ОЗИ и разпространява резултатите и добрите практики. 

Едновременно с това регламентът от 2008 г. определя мисията и задачите на EIT, както 
и рамката за неговото функциониране. Регламентът бе изменен през 2013 г. с цел, наред 
с другото, да бъде хармонизиран с програмата „Хоризонт 2020“. 

На 11 юли 2019 г. Комисията публикува своите нови предложения за EIT, които се 
състоят от преработено предложение за актуализиран регламент за EIT и предложение 
за решение относно нова стратегическа иновационна програма за EIT за периода 2021 – 
2027 г. 
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Преработването на Регламента за EIT се състои в приемането на нов регламент, който 
да включва в един текст както съществените изменения, които внася в съществуващия 
регламент, така и непроменените разпоредби на този регламент. Комисията счете 
актуализирането на регламента за необходимо, тъй като разпоредбите на действащия 
Регламент за EIT се позовават пряко на програмата „Хоризонт 2020“, която приключва 
в края на годината. Следователно преработеното предложение има за цел да гарантира 
привеждането в съответствие на Регламента за EIT с „Хоризонт Европа“ по-специално 
чрез премахване на позоваванията на „Хоризонт 2020“ и изпълнението на решенията, 
които ще бъдат взети в рамките на „Хоризонт Европа“.

Предложеният Регламент за EIT е съсредоточен върху основните принципи на 
функционирането на EIT и неговите ОЗИ. Той има за цел да осигури по-голяма правна 
яснота по отношение на „Хоризонт Европа“, както и да утвърди принципа за финансова 
устойчивост за ОЗИ. За периода 2021 – 2027 г. EIT е неразделна част от „Хоризонт 
Европа“. Европейската комисия определя проекта за бюджет на „Хоризонт Европа“ в 
размер на 3 милиарда евро за следващата МФР, неговата обосновка, добавена стойност, 
областите на интервенция и общите насоки на дейността му. 

Докладчикът счита, че този законодателен пакет засилва мисията на Европейския 
институт за иновации и технологии, като същевременно привежда в съответствие 
целите си с „Хоризонт Европа“ чрез:

 увеличаване на регионалното въздействие на ОЗИ чрез подобряване на 
отвореността за потенциални партньори и заинтересовани страни и подобряване 
на регионалните стратегии на ОЗИ; включване на връзки със съответните 
стратегии за интелигентна специализация,

 увеличаване на капацитета за иновации на висшето образование с цел включване 
на по-голям брой висши учебни заведения в иновационни вериги за създаване на 
стойност и екосистеми,

 стартиране на нови ОЗИ в приоритетни области, които да бъдат избрани в 
съответствие с тяхното значение за политическите приоритети на „Хоризонт 
Европа“. Първата нова ОЗИ се планира да започне през 2022 г. 

 и ще бъде в областта на културните и творческите индустрии (КТИ), в 
съответствие с клъстера „Приобщаващи и творчески общества“ на „Хоризонт 
Европа“, във вида, в който бе приет в частичното споразумение, постигнато през 
април 2019 г.

Като цяло докладчикът приветства усилията, положени от Комисията за това 
предложение. Въпреки това докладчикът счита, че в него липсват решаващи детайли и 
то не дава достатъчна правна яснота и може би преработването на текста не е било най-
доброто решение. В това отношение докладчикът предлага редица изменения, насочени 
по-специално към осигуряването на по-голяма правна яснота и сигурност на 
регламента. 

Основните точки в проектостановището са следните:
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 Осигуряване на финансирането на EIT с бюджет от 4% от общия бюджет на 
„Хоризонт Европа“, приет от Европейския парламент.

 Гарантиране на създаването на ОЗИ за културните и творческите индустрии 
(КТИ) като основен приоритет на EIT за периода 2021 – 2027 г. чрез осигуряване 
на достатъчно финансиране за нейното създаване, без да се излага на риск 
финансовата устойчивост на съществуващата ОЗИ. Докладчикът би искал да 
подчертае по-специално, че всички усилия и ресурси следва да бъдат посветени 
на създаването на ОЗИ в областта на КТИ, преди да се обмисли започването на 
втора нова ОЗИ след 2025 г.

 Изясняване на цялостното предложение, по-специално по отношение на общите и 
специфичните цели и полезните взаимодействия с други програми.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Стратегическите приоритетни 
области и финансови потребности на 
EIT за седемгодишен период , 
обхващащ съответната многогодишна 
финансова рамка (МФР), следва да 
бъдат определени в Стратегическа 
иновационна програма (СИП). СИП 
следва да гарантира привеждането в 
съответствие с рамковата програма на 
Съюза за подкрепа на 
научноизследователската дейност и 
иновациите и да насърчи полезните 
взаимодействия с други свързани 
програми на Съюза, които са част от 
МФР, както и с други инициативи, 
политики и правни актове на Съюза, по-
специално с онези в подкрепа на 
образованието и регионалното развитие. 

(5) Стратегическите приоритетни 
области и финансови потребности на 
EIT за седемгодишен период , 
обхващащ съответната многогодишна 
финансова рамка (МФР), следва да 
бъдат определени в Стратегическа 
иновационна програма (СИП). СИП 
следва да гарантира привеждането в 
съответствие с „Хоризонт Европа“ – 
Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации(„Хоризонт 
Европа“)и да насърчи полезните 
взаимодействия с други свързани 
програми на Съюза, които са част от 
МФР, както и с други инициативи, 
политики и правни актове на Съюза, по-
специално с онези в подкрепа на 
образованието и регионалното развитие. 
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Предвид важността на СИП за 
иновационната политика на Съюза и 
произтичащата от това политическа 
значимост на обществено-
икономическия ѝ ефект за Съюза, СИП 
следва да бъде приета от Европейския 
парламент и от Съвета въз основа на 
предложение на Комисията, основан на 
предложение, представено от EIT.

Предвид важността на СИП за 
иновационната политика на Съюза и 
произтичащата от това политическа 
значимост на обществено-
икономическия ѝ ефект за Съюза, СИП 
следва да бъде приета от Европейския 
парламент и от Съвета въз основа на 
предложение на Комисията, основан на 
предложение, представено от EIT.

(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия 
текст.)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) С цел да допринесе за справяне с 
новите и нововъзникващите глобални 
предизвикателства EIT следва да 
постави началото на нови ОЗИ в 
приоритетни области, подбрани въз 
основа на критерии, чрез които ще се 
оценяват, наред с други аспекти, 
релевантността им за 
приоритетите на политиките на 
програма „Хоризонт Европа“ и 
тяхната добавена стойност и 
потенциал, които да бъдат 
реализирани чрез модела на EIT. При 
стартирането на нови ОЗИ следва да 
се вземат под внимание 
стратегическото планиране на 
„Хоризонт Европа“ и отпуснатият за 
EIT бюджет за съответната МФР.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11б) EIT следва да поощрява 
мултидисциплинарността и 
междусекторното сътрудничество 
като една от ключовите области за 
въвеждане на иновациите. Той следва 
да се стреми да насърчава 
сътрудничеството между 
икономическата, технологичната, 
обществената и научната сфера, 
включително изкуствата и 
хуманитарните науки. EIT следва да 
допринася за появата на общности за 
наука, технологии, инженерство, 
изкуство и математика (НТИИМ) 
чрез засилване на връзките между 
ОЗИ.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11в) Културните и творческите 
индустрии (КТИ) са сектор с голям 
потенциал за растеж, много 
инициативи по места и от силен 
интерес за гражданите. Те са силно 
интегрирани в местните и 
регионалните си екосистеми. 
Секторът на КТИ обаче е все още 
силно разпокъсан и новаторите и 
създателите на предприятия нямат 
необходимите предприемачески и 
новаторски умения. Поради това ОЗИ 
следва да спомогнат за 
преодоляването на тези 
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предизвикателства благодарение на 
своя подход на насърчаване на 
интегрирането на триъгълника на 
знанието, на дългосрочната 
перспектива и на ориентирания към 
местните условия подход, както и със 
своя цялостен и интегриран подход. 
КТИ се допълват в най-голяма степен 
също и с осемте съществуващи ОЗИ, 
както и с потенциалните 
приоритетни области за другите 
европейски партньорства, които ще 
бъдат започнати в рамките на 
„Хоризонт Европа“. Следователно 
през 2022 г. следва да бъде поставено 
началото на първата ОЗИ в областта 
на КТИ. Обхващайки почти всички 
сектори на живота, обществото и 
икономиката на Съюза, тази ОЗИ ще 
бъде особено значима от гледна точка 
на оказваното икономическо и 
обществено въздействие и ще 
отключи стратегически 
възможности за икономически, 
технологични и социални иновации.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11г) Една ОЗИ към EIT, посветена 
на КТИ, следва да благоприятства 
възможностите за изграждане на 
мрежи от контакти, за 
сътрудничество, съвместно 
творчество и трансфер на ноу-хау 
между участниците в образованието, 
научните изследвания и стопанската 
дейност, както в рамките на 
секторите на културата и 
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творчеството, така и с други 
сектори на обществото и 
икономиката. Тя следва да подейства 
като катализатор отдолу нагоре и 
отгоре надолу за инициативите на 
регионално, национално и европейско 
равнище. Такава ОЗИ следва също 
така да развие необходимите рамкови 
условия за създаването и 
разрастването на нови предприятия в 
иновативни екосистеми. Тя ще 
осигури на изследователите и 
учащите в множество дисциплини 
(включително изкуство, хуманитарни 
науки, стопанска дейност, социални 
науки и приложни точни науки), 
както и на предприемачите от КТИ и 
от други сектори, познанията и 
уменията, които са им необходими, за 
да намират иновативни решения и да 
ги превръщат в нови бизнес 
възможности.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „иновация“ означава процесът, 
включително неговите резултати, 
посредством който нови идеи отговарят 
на обществените или икономически 
нужди и търсене и водят до създаването 
на нови продукти, услуги или стопански 
и организационни модели, които 
навлизат успешно на съществуващия 
пазар или са в състояние да създадат 
нови пазари и които осигуряват полза за 
обществото;

(1) „иновация“ означава процесът, 
включително неговите резултати, 
посредством който нови идеи отговарят 
на обществените или икономически 
нужди и търсене и водят до създаването 
на нови продукти, услуги, процеси, 
практики или стопански и 
организационни модели, които навлизат 
успешно на съществуващия пазар или са 
в състояние да създадат нови пазари и 
които осигуряват полза за индустриите 
и обществото;
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Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „център за съвместно 
ползване“ означава географски район, 
където основните партньори от ОЗИ 
по триъгълника на знанието са 
установени и могат лесно да 
взаимодействат, и представлява 
централната точка за дейността на 
ОЗИ в този район;

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „партньорска организация“ 
означава всяко правно образувание, 
което е член на ОЗИ и по-специално 
може да включва висши учебни 
заведения, доставчици на 
професионално образование и обучение, 
научноизследователски организации, 
публични или частни дружества, 
финансови институции, регионални и 
местни органи, фондации и организации 
с нестопанска цел;

(3) „партньорска организация“ 
означава всяко правно образувание, 
което е член на ОЗИ и по-специално 
може да включва висши учебни 
заведения, доставчици на 
професионално образование и обучение, 
научноизследователски организации, 
публични институции, публични и 
частни дружества, социални 
предприятия, финансови институции, 
регионални и местни органи, фондации, 
юридически лица с нестопанска цел от 
целия Съюз;
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „стратегическа иновационна 
програма“ („СИП“) означава 
политически документ, който 
очертава приоритетните области и 
дългосрочната стратегия на EIT за 
бъдещи инициативи, неговия 
капацитет да създава най-добрата 
иновационна добавена стойност, 
включително преглед на 
заплануваните академични, 
научноизследователски и 
иновационни дейности за 
седемгодишен период, обхващащ 
съответната МФР;

(7) „стратегическа иновационна 
програма“ („СИП“) означава акт, с 
който се установяват дългосрочната 
стратегия и приоритети на EIT и се 
определят неговите цели, ключовите 
действия, неговият капацитет да 
създава най-добрата иновационна 
добавена стойност, очакваните 
резултати и необходимите ресурси за 
седемгодишен период, обхващащ 
съответната МФР;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „регионална иновационна схема“ 
(„РИС“) означава информационна 
схема, насочена към партньорства 
между висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
дружества и други заинтересовани 
страни с цел да се насърчават 
иновациите на територията на 
Съюза;

(8) „регионална иновационна схема“ 
(„РИС“) означава схема, чрез която се 
насърчават интегрирането на 
триъгълника на знанието и 
иновационният капацитет на 
държави с умерени и скромни 
резултати в сферата на иновациите, 
по-специално чрез привличане и 
интегриране на нови партньори в 
ОЗИ;
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика и правната 
сигурност на текста, по-специално за да се прецизира в по-голяма степен 
определението за РИС.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „бизнес план на ОЗИ“ означава 
документ, в който се описват целите и 
планираните действия с добавена 
стойност на ОЗИ;

(10) „бизнес план на ОЗИ“ означава 
приложен към споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства 
документ, в който се описват целите, 
начините за постигането им и 
очакваните от ОЗИ резултати за 
съответния период, както и 
планираните действия с добавена 
стойност на ОЗИ и свързаните с тях 
финансови нужди и ресурси;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за 
устойчив икономически растеж в Съюза 
и конкурентоспособност чрез засилване 
на иновационния капацитет на 
държавите членки и на Съюза с цел 
справяне с големи предизвикателства, 
пред които е изправено обществото. 
Той постига това, като насърчава 
полезното взаимодействие и 
сътрудничеството между, и обединява 
академични, научноизследователски и 
иновационни дейности, които отговарят 
на най-високите стандарти, 
включително чрез поощряване на 
предприемачеството.

Мисията на EIT е да допринесе за 
справяне с големи предизвикателства, 
пред които е изправено обществото, 
и да насърчава устойчив икономически 
растеж в Съюза и 
конкурентоспособност чрез засилване 
на научния, икономическия, 
технологичния и обществения 
иновационен капацитет на всички 
държави членки и на Съюза. Той 
постига това, като насърчава полезното 
взаимодействие и сътрудничеството 
между партньорите и между 
секторите и като обединява 
академични, научноизследователски и 
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иновационни дейности, които отговарят 
на най-високите стандарти, 
включително чрез поощряване на 
предприемачеството.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT спомага за постигането на общите и 
конкретните цели на рамковата 
програма на Съюза в подкрепа на 
научните изследвания и иновациите.

За периода 2021 – 2027 г. EIT 
допринася по-специално за постигането 
на общите и конкретните цели на 
„Хоризонт Европа“, като отчита в 
пълна степен стратегическото ѝ 
планиране.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Общи цели

Общите цели на EIT са следните:
a) да се укрепят устойчиви и 
основани на предизвикателства 
иновационни екосистеми в целия 
Съюз, които спомагат за 
преодоляването на световните 
предизвикателства;
б) да се насърчава развитието на 
умения в областта на 
предприемачеството и иновациите в 
перспективата на ученето през целия 
живот, включително увеличаване на 
капацитета на висшите учебни 
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заведения в целия Съюз и подкрепа за 
трансформацията им в посока 
предприемачество; както и
в) да се представят на пазара 
нови решения на глобалните и 
обществените предизвикателства.
EIT развива полезни взаимодействия с 
други програми на Съюза и носи 
добавена стойност в рамките на 
„Хоризонт Европа“, както е 
изложено в Приложение Iа. 
Изпълнението се осъществява чрез 
подкрепа за ОЗИ и координирани от 
EIT дейности.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Специфични цели

Специфичните цели на EIT са 
следните:
a)  да се засили въздействието на 
ОЗИ и на интегрирането на 
триъгълника на знанието;
б) да се повиши иновационният 
капацитет на сектора на висшето 
образование чрез насърчаване на 
висшите учебни заведения (ВУЗ);
в) да се разшири регионалният 
обхват на EIT с цел да се преодолеят 
различията в иновационния 
капацитет в целия Съюз.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. СИП определя приоритетните 
области и стратегията на EIT за 
съответния седемгодишен период, като 
взема предвид рамковата програма на 
Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите, и включва 
оценка на обществено-икономическото 
му въздействие и способността му да 
генерира най-висока добавена стойност 
в областта на иновациите. СИП взема 
под внимание резултатите от 
наблюдението и оценката на EIT, в 
съответствие с посоченото в член 19.

1. СИП определя стратегията и 
приоритетите на EIT за 
съответния седемгодишен период в 
съответствие с целите и 
приоритетите на „Хоризонт 
Европа“. Тя включва оценка на 
обществено-икономическото му 
въздействие и способността му да 
генерира най-висока добавена стойност 
в областта на иновациите в целия Съюз. 
СИП се съгласува с целите, 
стратегическото многогодишно 
планиране, докладването, 
мониторинга и оценката, както и с 
други изисквания на „Хоризонт 
Европа“, и взема под внимание 
резултатите от наблюдението и 
оценката на EIT, в съответствие с 
посоченото в член 19.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. СИП се съгласува с целите на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите, стратегическото 
многогодишно планиране, докладване, 
наблюдение и оценка и с другите 

2. СИП осигурява съгласуваност с 
предизвикателствата на „Хоризонт 
Европа“, както и взаимно допълване 
със Европейския съвет по иновациите 
(„ЕСИ“), създаден в рамките на 
„Хоризонт Европа “. Той насърчава и 
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изисквания на посочената програма, и 
насърчава полезните взаимодействия 
с други относими програми на Съюза 
от съответната МФР, по-специално 
с онези, които подкрепят 
образованието и регионалното 
развитие. Тя също така установява 
подходящи полезни взаимодействия и 
допълване между дейностите на EIT и 
други инициативи, политики и 
инструменти на Съюза.

установява подходящи полезни 
взаимодействия и допълване между 
дейностите на EIT и други инициативи, 
политики и инструменти на Съюза, 
както и национални и регионални 
програми за подкрепа на научните 
изследвания и иновациите, 
образованието и развитието на 
умения, устойчивата и 
конкурентоспособна промишленост, 
предприемачеството и регионалното 
развитие.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. СИП включва оценка на 
финансовите потребности и източници с 
оглед на бъдещото дългосрочно 
оперативно развитие и финансиране на 
EIT. Тя съдържа също така примерен 
финансов план, обхващащ периода на 
съответната МФР.

3. СИП включва оценка на 
финансовите потребности, 
произтичащи изпълнението на 
определената стратегия, и източници 
с оглед на бъдещото функциониране, 
дългосрочното развитие и 
финансирането на EIT. Тя съдържа 
също така примерен финансов план, 
обхващащ периода на съответната МФР.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение
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б) повишава осведомеността сред 
потенциални партньорски организации 
и поощрява участието им в своите 
дейности;

б) повишава осведомеността сред 
потенциални партньорски организации, 
особено от държави членки, които са 
значително по-слабо представени в 
EIT, и поощрява участието им в своите 
дейности;

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) избира и определя ОЗИ в 
приоритетните области в съответствие с 
член 9 и определя техните права и 
задължения посредством рамкови 
споразумения за партньорство и с 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, осигурява им 
подходяща подкрепа, прилага 
подходящи мерки за контрол на 
качеството и непрекъснато наблюдава и 
периодично оценява техните дейности;

в) стартира нови ОЗИ, като 
взема предвид стратегическото 
планиране на „Хоризонт Европа“ и 
бюджета, разпределен на EIT за 
периода на съответната МФР, в 
приоритетните области, избрани въз 
основа на критерии за оценка, наред с 
другото, на тяхното съответствие с 
приоритетите на политиката 
„Хоризонт Европа“ и тяхната 
добавена стойност и потенциал, с цел 
справяне с бъдещи и нововъзникващи 
глобални и обществени 
предизвикателства, в съответствие с 
член 9, и определя техните права и 
задължения посредством рамкови 
споразумения за партньорство и с 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, осигурява им 
подходяща подкрепа, прилага 
подходящи мерки за контрол на 
качеството и непрекъснато наблюдава и 
периодично оценява техните дейности; 

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) укрепва признаването извън 
общността на EIT на степени и 
дипломи, присъдени или издадени от 
участващи висши учебни заведения, 
като тези степени и дипломи могат 
да носят наименованието „степени и 
дипломи на EIT“, и въвежда употребата 
им и в програмите за учене през целия 
живот;

д) укрепва признаването и 
популяризирането извън общността на 
EIT на степени и дипломи със знака на 
EIT, присъдени или издадени от 
участващи висши учебни заведения, и 
въвежда употребата им и в програмите 
за учене през целия живот;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчава разпространението на 
най-добри практики за интегрирането на 
триъгълника на знанието, включително 
между ОЗИ, с цел да се развие обща 
иновационна култура и култура на 
преноса на знания и насърчава 
участието в информационни дейности, 
включително в РИС;

е) насърчава разпространението на 
най-добри практики за интегрирането на 
триъгълника на знанието, включително 
между ОЗИ и в рамките на целия 
Съюз, наред с другото посредством 
EIT-RIS, с цел да се развие обща 
иновационна култура и култура на 
преноса на знания и насърчава 
участието в информационни дейности, 
включително в РИС;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) осигурява допълване и полезно 
взаимодействие между дейностите на 
EIT и другите програми на Съюза, по 
целесъобразност;

i) осигурява взаимно допълване и 
полезно взаимодействие между 
дейностите на EIT и другите програми 
на Съюза;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ОЗИ по-специално се 
занимават със:

1. EIT консолидира 
съществуващите ОЗИ, насърчава 
техния растеж и въздействие и ги 
съпътства в прехода им към 
финансова устойчивост при 
изтичането на рамковите 
споразумения за партньорство. EIT 
предоставя подкрепа на ОЗИ, които 
развиват набор от дейности на 
триъгълника на знанието, чрез:

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) иновационни дейности и a) иновационни дейности и 



PE648.286v02-00 116/136 RR\1208053BG.docx

BG

инвестиции с европейска добавена 
стойност, включително подкрепа за 
създаването и развитието на иновативни 
предприятия, които пълноценно 
интегрират академичните и 
научноизследователските измерения за 
постигане на критична маса и 
насърчават разпространението и 
използването на резултатите;

инвестиции с европейска добавена 
стойност, включително улесняване на 
подкрепата за създаването на 
иновативни стартиращи и социални 
предприятия и развитието на 
иновативни предприятия и други 
организационни форми заедно с ЕСИ и 
програмите InvestEU, „Еразъм+“ и 
„Творческа Европа“, които пълноценно 
интегрират академичните и 
научноизследователските измерения за 
постигане на критична маса и 
насърчават разпространението и 
използването на резултатите;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) експериментиране, изработване 
на прототипи и демонстрации с 
иновационна насоченост в области от 
ключов икономически и обществен 
интерес и използване на резултатите от 
научните изследвания на Съюза и 
национални научни изследвания с 
потенциал да укрепят 
конкурентоспособността на Съюза на 
международно равнище и да намерят 
решения на големите предизвикателства 
пред европейското общество;

б) експериментиране, изработване 
на прототипи и демонстрации с 
иновационна насоченост в области от 
ключов икономически, обществен и 
културен интерес и използване на 
резултатите от научните изследвания на 
Съюза и национални научни 
изследвания с потенциал да укрепят 
конкурентоспособността на Съюза на 
международно равнище и да намерят 
решения на големите предизвикателства 
пред европейското общество;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.



RR\1208053BG.docx 117/136 PE648.286v02-00

BG

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) образование и обучение по-
специално за магистърска и докторска 
степен, както и курсове за 
професионално обучение в дисциплини, 
които имат потенциал да задоволят 
бъдещите европейски обществено-
икономически потребности и които 
водят до увеличаване на талантите в 
Съюза, насърчават развитието на 
иновационни умения, 
усъвършенстването на управленски и 
предприемачески умения и мобилността 
на научните работници и студентите, и 
насърчават споделянето на знания, 
наставничеството и създаването на 
мрежа на притежателите на степени 
на EIT и на преминалите обучение на 
EIT;

в) образование и обучение  със 
силно изразени предприемачески 
компоненти, по-специално за 
магистърска и докторска степен, както и 
курсове за професионално обучение в 
дисциплини, които имат потенциал да 
задоволят бъдещите европейски 
социално-икономически потребности и 
които водят до увеличаване на 
талантите в Съюза, насърчават 
развитието на иновационни умения, 
усъвършенстването на управленските и 
предприемаческите умения и 
мобилността на научните работници и 
студентите и насърчават споделянето на 
знания, наставничеството и създаването 
на мрежи на преминалите 
образователни и обучителни 
дейности на EIT, включително със 
знака на EIT;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информационни дейности и 
разпространение на най-добри практики 
в иновационния сектор с акцент върху 
развитието на сътрудничеството между 
академичната, научноизследователската 
и стопанската област, включително 
сектора на услугите и финансовия 
сектор;

г) информационни дейности и 
разпространение на най-добри практики 
в областта на иновациите с акцент 
върху развитието на сътрудничеството 
между академичната, 
научноизследователската и стопанската 
област, включително сектора на 
услугите и финансовия сектор;
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подкрепа за действия, които 
обединяват в рамките на проекти 
ВУЗ и други ключови участници в 
областта на иновациите, като 
например предприятия, които да 
работят в области на стратегическо 
развитие на капацитета, с цел да се 
подпомогнат висшите учебни 
заведения да се интегрират по-добре в 
иновационните вериги за създаване на 
стойност и в екосистемите;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) търсене на полезно 
взаимодействие и допълняемост между 
дейностите на ОЗИ и съществуващите 
европейски, национални и регионални 
програми, по целесъобразност.

д) полезни взаимодействия и 
допълняемост между дейностите на 
ОЗИ и съществуващите европейски, 
национални и регионални програми.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантират, че са отворени за 
нови членове, винаги когато тези 
членове имат добавена стойност за 
партньорството;

б) гарантират, че са отворени за 
нови членове от целия Съюз, винаги 
когато тези членове имат добавена 
стойност за партньорството, така че да 
се гарантира географски баланс;

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) определят и изпълняват 
стратегии за финансова устойчивост.

д) определят и изпълняват 
стратегии за постигане на целите за 
резултатите от дейността, както и 
за постигане на финансова 
устойчивост.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. EIT избира и определя 
партньорство, което да стане ОЗИ, след 
състезателна, открита и прозрачна 

1. EIT избира и определя 
партньорство, което да стане ОЗИ, след 
състезателна, открита и прозрачна 
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процедура. Прилагат се критериите на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите за избор на европейски 
партньорства. Управителният съвет на 
EIT може да уточни допълнително тези 
критерии, като приеме и публикува 
критерии за избор на ОЗИ, основаващи 
се на принципите за високи научни 
постижения и значимост на иновациите.

процедура, като се зачита 
географският баланс. Прилагат се 
критериите на рамковата програма на 
Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите за избор на 
европейски партньорства. 
Управителният съвет на EIT може да 
уточни допълнително тези критерии, 
като приеме и публикува критерии за 
избор на ОЗИ, основаващи се на 
принципите за високи научни 
постижения и значимост на иновациите.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Създаване на нова ОЗИ в областта на 

културните и творческите 
индустрии

1. В периода 2021 – 2027 г. ще бъде 
създадена нова ОЗИ в областта на 
културните и творческите 
индустрии (КТИ), която да разгърне 
потенциала на основаната на 
културата креативност, да 
подпомогне за укрепването на 
конкурентоспособността и 
интелигентния растеж в Европа и да 
търси отговор на обществените 
предизвикателства.
2. ОЗИ в областта на КТИ:
a) насърчава техническите 
иновации чрез свързване на 
стопанската дейност и 
научноизследователската дейност в 
различните сектори и дисциплини на 
местно, регионално и национално 
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равнище и на равнището на Съюза;
б) обучава следващото поколение 
новатори в КТИ, като им предоставя 
предприемаческите, техническите и 
цифровите умения, необходими за 
постигането на успех в бързо 
променящата се среда;
в) допринася за създаването на 
подходящи рамкови условия за 
превръщането на идеите в нови 
технологични разработки и социални 
иновации, които ще подобрят 
качеството на живота и ще са от 
полза за гражданите на Съюза;
г) осигурява среда, която да 
гарантира разработването на рамка 
за сертифицирането на 
художествените, културните и 
творческите компетентности и 
специалности, както и 
съпътстващото признаване на 
званията и другите умения между 
държавите членки, като насърчава 
мобилността, видимостта и достъпа 
до възможности без дискриминация 
към европейските граждани, които 
упражняват правото си да се движат 
свободно;
д) насърчава създаването и 
развитието на нови предприятия в 
областта на КТИ, като мобилизира 
инвестиции, подходящи ресурси и 
поемане на дългосрочни ангажименти 
от страна на стопанския сектор, 
които допълват други инструменти;
е) установява полезни 
взаимодействия със съществуващите 
ОЗИ, както и с други европейски 
партньорства, програми и 
инициативи, с цел стимулиране на 
иновациите в други сектори на 
икономиката извън рамките на КТИ; 
и
ж) укрепва позицията на Съюза 
като глобален фактор в областта на 
КТИ, като се опира на 
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креативността и културното 
многообразие на гражданите на 
Съюза и насърчава видимостта и 
популяризирането на европейската 
култура и иновации в световен 
мащаб.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На базата на показатели, определени, 
наред с другото, в рамковата програма 
на Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите и в СИП, и в 
тясно сътрудничество с Комисията, EIT 
организира постоянно наблюдение и 
периодични външни оценки на крайните 
продукти, резултатите и въздействието 
на всяка ОЗИ. Резултатите от това 
наблюдение и оценки се докладват на 
Европейския парламент и на Съвета и се 
оповестяват публично.

На базата на показатели, определени, 
наред с другото, в рамковата програма 
на Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите и в СИП, и в 
тясно сътрудничество с Комисията, EIT 
организира постоянно наблюдение и 
периодични външни оценки на крайните 
продукти, изпълнението, резултатите и 
въздействието на всяка ОЗИ. 
Резултатите от това наблюдение и 
оценки се докладват на Европейския 
парламент и на Съвета и се оповестяват 
публично.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. EIT и ОЗИ гарантират, че 
дейността им се осъществява при висока 

1. EIT и ОЗИ гарантират, че 
дейността им се осъществява при висока 
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степен на прозрачност. По-специално 
EIT и ОЗИ създават леснодостъпен 
безплатен уебсайт с информация 
за своите дейности.

степен на прозрачност. По-специално 
EIT и ОЗИ създават леснодостъпен 
безплатен уебсайт с всеобхватна и 
актуална информация за своите 
дейности.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи показатели за 
наблюдение на дейността на ОЗИ и EIT, 
като се използва ориентиран към 
въздействието подход;

в) подходящи показатели за 
наблюдение и оценка на дейността на 
ОЗИ и EIT, като използва ориентиран 
към въздействие подход;

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. EIT гарантира, че неговата 
дейност, включително тази, която се 
управлява чрез ОЗИ, е предмет на 
постоянно наблюдение и периодична 
независима оценка в съответствие с 
финансовите му правила с цел 
осигуряване на оптимални резултати, 
високи научни постижения и най-
ефективно използване на ресурсите. 
Резултатите от оценката се огласяват.

1. EIT гарантира, че неговата 
дейност, включително тази, която се 
управлява чрез ОЗИ, е предмет на 
постоянно наблюдение и независима 
оценка в съответствие с финансовите му 
правила с цел осигуряване на оптимални 
резултати, високи научни постижения и 
най-ефективно използване на ресурсите. 
Резултатите от оценките се огласяват, 
наред с другото, като се публикуват 
на уебсайта, посочен в член 16, 
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параграф 1 от настоящия регламент.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осигурява 
извършването на оценки на EIT с 
помощта на международни експерти, 
избрани въз основа на прозрачен процес 
в съответствие с финансовите правила. 
Предмет на посочените оценки е 
начинът, по който EIT изпълнява 
мисията си, обхващат се всички 
дейности на EIT и ОЗИ и се прави 
оценка на европейската резултатността 
на EIT, на въздействието, 
ефективността, устойчивостта, 
ефикасността и целесъобразността на 
провежданите дейности и на 
съгласуваността им и/или взаимното им 
допълване с относими съюзни 
политики, включително полезни 
взаимодействия с други части на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите. Вземат се предвид гледните 
точки на заинтересованите страни както 
на европейско, така и на национално 
равнище и се използват в оценките на 
програмата на Комисията, предвидени в 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите.

2. Комисията осигурява 
извършването на оценки на EIT с 
помощта на международни експерти със 
съответните квалификации, избрани 
по заслуги и въз основа на прозрачен 
процес в съответствие с финансовите 
правила. Предмет на посочените оценки 
е начинът, по който EIT изпълнява 
мисията си, обхващат се всички 
дейности на EIT и ОЗИ и се прави 
оценка на европейската резултатността 
на EIT, на въздействието, 
ефективността, устойчивостта, 
ефикасността и целесъобразността на 
провежданите дейности и на 
съгласуваността им и/или взаимното им 
допълване с относими съюзни 
политики, включително полезни 
взаимодействия с други части на 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите. Вземат се предвид гледните 
точки на заинтересованите страни както 
на европейско, така и на национално 
равнище и се използват в оценките на 
програмата на Комисията, предвидени в 
рамковата програма на Съюза в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
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на текста.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да извършва 
допълнителни оценки по теми или 
въпроси от стратегическо значение с 
помощта на независими експерти, 
избрани на основание на прозрачен 
процес, с цел да разгледа постигнатия от 
EIT напредък по набелязаните цели, да 
определи факторите, допринасящи за 
изпълнението на дейностите, и да 
установи най-добри практики. Като 
извършва посочените допълнителни 
оценки, Комисията в пълна степен взема 
предвид административните последици 
за EIT и ОЗИ.

3. Комисията може да извършва 
допълнителни оценки по теми или 
въпроси от стратегическо значение с 
помощта на независими експерти със 
съответните квалификации, избрани 
по заслуги и на основание на прозрачен 
процес, с цел да разгледа постигнатия от 
EIT напредък по набелязаните цели, да 
определи факторите, допринасящи за 
изпълнението на дейностите, и да 
установи най-добри практики. Като 
извършва посочените допълнителни 
оценки, Комисията в пълна степен взема 
предвид административните последици 
за EIT и ОЗИ.

Обосновка

Изменението се налага, за да се гарантира вътрешната логика и последователност 
на текста.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За периода от 1 януари 2021 г. до 31 
декември 2027 г. приносът на Съюза се 
предоставя чрез финансово участие в 
размер на 4% от общия бюджет за 
„Хоризонт Европа“.
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 20 – параграф  1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската от Съюза може да се 
предоставя под формата на 
финансово участие от рамковата 
програма на Съюза, предназначена за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност и 
иновациите, както и от други 
програми на Съюза, без да се засягат 
сумите, за които е взето решение в 
МФР.

EIT може да получава допълнителни 
финансови средства от други програми 
на Съюза.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 2 – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) взема подходящи мерки, 
включително намаляване, изменение 
или отнемане на финансовата вноска за 
ОЗИ или прекратяване на рамковите 
споразумения с тях;

й) взема подходящи мерки, 
включително намаляване, изменение 
или отнемане на финансовата вноска за 
ОЗИ след предоставяне на 
достатъчна обосновка или 
прекратяване на рамковите 
споразумения с тях;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 6 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Персоналът на EIT се състои от 
служители, които се назначават пряко 
от EIT. Правилникът за длъжностните 
лица, Условията за Наемане на работа 
на Други Служители и правилата, 
приети чрез споразумение между 
институциите на Съюза за прилагането 
им се прилагат спрямо персонала на 
EIT.

1. Персоналът на EIT се състои от 
служители, които се назначават пряко 
от EIT. Правилникът за длъжностните 
лица, Условията за наемане на работа на 
други служители и правилата, приети 
чрез споразумение между институциите 
на Съюза за прилагането им се прилагат 
спрямо персонала на EIT. Тази 
разпоредба се прилага като преходна 
мярка по отношение на персонала на 
EIT, чиито договори изтичат през 
2020 г.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІА
ПОЛЕЗНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ДРУГИ ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА
Въз основа на широкия си обхват на 
действие и своята изявено роля EIT 
създава полезни взаимодействия и 
осигурява допълняемост с други 
програми или инструменти на Съюза, 
включително чрез засилване на 
своята подкрепа за ОЗИ при техните 
дейности по планиране и изпълнение.
1. Полезни взаимодействия с 
„Хоризонт Европа“: EIT създава 
силни полезни взаимодействия с 
програма „Хоризонт Европа“ в 
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нейната цялост. По-специално 
полезните взаимодействия с ЕСИ ще 
бъдат от ключово значение за 
въздействието на стълба „Отворени 
иновации“, както и за подкрепата за 
екосистемите. В стълба [„Глобални 
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
европейската промишленост“], чрез 
своите ОЗИ, EIT може да си 
сътрудничи с европейските 
партньорства, да допринася за мисии, 
да оказва подкрепа на мерките по 
отношение на търсенето и да 
предоставя услуги по използването с 
цел насърчаване на трансфера на 
технологии и ускоряване на 
търговската реализация на 
резултатите, постигнати чрез 
тематичните клъстери или други 
европейски партньорства. EIT 
увеличава усилията си за 
мобилизиране на полезните 
взаимодействия и допълняемостта 
между съществуващи ОЗИ и с 
различни участници и инициативи на 
равнището на Съюза и на глобално 
равнище и разширява своята мрежа 
от сътрудничещи си организации на 
стратегическо и оперативно ниво, 
като същевременно избягва 
дублирането чрез следните действия:
– тясно сътрудничество с EIС и 
InvestEU при рационализирането на 
подпомагането (финансиране и 
услуги), което се предлага на 
иновативните предприятия на 
етапите на създаване и на 
разрастване на предприятието, по-
специално чрез ОЗИ;
– планиране и изпълнение на 
дейностите на EIT с цел максимално 
оползотворяване на полезните 
взаимодействия и взаимното 
допълване с други части на „Хоризонт 
Европа“;
– ангажиране с държавите членки 
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както на национално, така и на 
регионално равнище, въвеждане на 
структуриран диалог и координиране 
на усилията за използване на 
полезните взаимодействия с 
национални и регионални 
инициативи, включително стратегии 
за интелигентна специализация, като 
се разглеждат и възможностите за 
прилагане на европейските 
иновационни екосистеми с цел 
установяване, споделяне и 
разпространение на най-добрите 
практики и поуките;
– споделяне и разпространение на 
иновативните практики и знания в 
целия Съюз и отвъд неговите граници 
с цел да се допринесе за политиката в 
областта на иновациите в Съюза в 
координация с други части от 
„Хоризонт Европа“;
– осигуряване на принос към 
обсъждането на политиката в 
областта на иновациите и към 
формулирането и прилагането на 
политическите приоритети на 
Съюза чрез непрекъсната работа със 
съответните служби на 
Европейската комисия, други 
програми на Съюза и 
заинтересованите страни по тях, 
както и допълнително проучване на 
възможностите в рамките на 
инициативите за прилагане на 
политиките;
– използване на полезните 
взаимодействия с други програми на 
Съюза, включително онези, които 
подкрепят развитието и иновациите 
в областта на човешкия капитал 
(като европейското сътрудничество в 
областта на науката и технологиите 
(COST), Европейския социален фонд 
плюс (ЕСФ +), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
програма „Еразъм +“, програма 
„Творческа Европа“, програма COSME 
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плюс/програма „Единен пазар“, 
програма InvestEU);
– изграждане на стратегически съюзи 
с ключови субекти в областта на 
иновациите на равнището на Съюза и 
на международно равнище и 
подпомагане на ОЗИ с цел 
сътрудничество и връзки с основни 
партньори от триъгълника на 
знанието от трети държави с цел 
отваряне на нови пазари или 
възможности за подпомагани от ОЗИ 
решения и привличане на 
финансиране и таланти от държави 
извън Съюза. Участието на трети 
държави се насърчава, като се 
зачитат принципите на 
реципрочност и взаимна полза.
Освен това ОЗИ в областта на КТИ 
установява солидни полезни 
взаимодействия със съответните 
инициативи на политиката по линия 
на програма „Хоризонт Европа“ и по-
специално по линия на стълб II с 
клъстера [„Приобщаващо и сигурно 
общество“] и неговите области на 
интервенция по отношение на 
културното наследство и 
демокрацията. ОЗИ в областта на 
КТИ се стреми също така ефикасно 
да допълва други части на „Хоризонт 
Европа“ и участието на 
съществуващата EIT – Цифрови 
технологии.
2. Полезни взаимодействия с 
програма „Еразъм+“: Програмата 
„Еразъм+“ и EIT установяват 
полезни взаимодействия между 
съответните си общности. 
Сътрудничеството се насочва към 
предоставянето на достъп за учащи 
се в рамките на „Еразъм+“, 
участващи в партниращи си с ОЗИ 
институции за образование и 
обучение, към летни училища или 
други съответни дейности на ОЗИ за 
обучение (например за 



RR\1208053BG.docx 131/136 PE648.286v02-00

BG

предприемачество и управление на 
иновации) и възможност за 
установяване на контакти с 
мрежата на бившите възпитаници 
на ОЗИ. При възможност се 
осигуряват полезни взаимодействия с 
инициативата за европейските 
университети, които да спомогнат за 
интегриране на обучителните и 
образователните дейности на EIT, 
така че да се постигне системно 
въздействие.
3 Полезни взаимодействия с програма 
„Цифрова Европа“: Центровете за 
съвместно ползване към ОЗИ си 
сътрудничат с европейските цифрови 
иновационни центрове с цел 
подпомагане на цифровата 
трансформация на промишлеността 
и организациите от публичния 
сектор. ОЗИ в областта на КТИ би 
могла да осигури и ценни 
хоризонтални данни за различните 
дейности, които ще бъдат 
осъществени в клъстер [„Цифрова 
сфера и промишленост“], особено 
относно производствените 
технологии, в които необходимостта 
от разработване на нови продукти 
зависи в много голяма степен от КТИ.
4. Полезни взаимодействия с 
Фондовете на политиката на 
сближаване (по-специално ЕФРР и 
ЕСИФ+): ОЗИ към EIT, чрез своите 
центрове за съвместно ползване, 
насърчават регионалното и 
междурегионалното сътрудничество 
между страните в триъгълника на 
знанието (образование, научни 
изследвания, предприятия) и 
управляващите органи, като се 
осъществява взаимодействие с 
работата на Европейската комисия 
за междурегионално сътрудничество 
и инвестиции в свързаните 
приоритети за интелигентната 
специализация.
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5. Полезни взаимодействия с 
програма „Еразъм+“: ОЗИ към EIT 
търсят съдействието на 
консултантския център на InvestEU 
за предоставянето на техническа 
подкрепа и помощ за поддържани от 
ОЗИ предприятия при изготвянето, 
разработването и изпълнението на 
проекти. В контекста на ограничения 
достъп до финансиране за секторите 
на културата и творчеството се 
търсят полезни взаимодействия с 
Гаранционния механизъм за 
секторите на културата и 
творчеството – финансов механизъм 
за подпомагане на развиването на 
културни и творчески проекти чрез 
предоставяне на гаранции на 
финансовите посредници.
6. Полезни взаимодействия с 
„Творческа Европа“: Програмата 
„Творческа Европа“ е от особено 
значение за дейностите на ОЗИ в 
областта на КТИ, тъй като тя 
осъществява подбора на 
направленията и специалните покани 
за представяне на предложения, 
отразяващи някои от 
предизвикателствата, пред които е 
изправен секторът. Поради това се 
разработват силни полезни 
взаимодействия и взаимно допълване 
между ОЗИ в областта на КТИ и 
„Творческа Европа“.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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