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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 решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: стимулиране на таланта и 
капацитета на Европа за иновации (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 
2019/0152(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2019)330),

— 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 пред Парламента (C9-0043/2019),

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

— като взе предвид член 59 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 (A9-0121/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. предлага позоваването на акта да се формулира, както следва: „Решение относно 
стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета 
на Европа за иновации“;

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

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за решение
Позоваване 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Регламент (ЕО) 
№ 294/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 март 2008 г. за 
създаване на Европейски институт за 
иновации и технологии, и по-
специално член 17 от него,

като взеха предвид Регламент № 
.../2020 [Регламент за EIT 
(2019/0151(COD)] на Европейския 
парламент и на Съвета от ... 2020 г., и 
по-специално член 4 от него, 

__________________

5 OВ L 97, 9.4.2008 г., стp. 1.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Регламент (ЕО)  № 294/2008 се 
предвижда приемането на стратегическа 
иновационна програма („СИП“).

(1) В Регламент (ЕС) № …/2020 
[Регламент за EIT (2019/0151(COD)] се 
предвижда приемането на стратегическа 
иновационна програма („СИП“).

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) СИП следва да определи 
приоритетните области и 
дългосрочната стратегия за 
Европейския институт за иновации и 
технологии („EIT“) и да включва оценка 
на социално-икономическото му 
въздействие и способността му да 
генерира най-висока добавена стойност 
от гледна точка на иновациите. СИП 
следва да вземе под внимание 
резултатите от наблюдението и 

(2) В член 4, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № .../2020 [Регламент 
за EIT (2019/0151(COD)] се предвижда, 
че СИП следва да определя 
стратегията, целите и 
приоритетите на Европейския 
институт за иновации и технологии 
(„EIT“) за съответния седемгодишен 
период, да посочва неговите основни 
дейности, целевите резултати и 
необходимите ресурси, и да включва 
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оценката на EIT. оценка на неговото социално, 
икономическо и екологично 
въздействие и способността му да 
генерира най-висока добавена стойност 
от гледна точка на иновациите. СИП 
следва да вземе под внимание 
резултатите от наблюдението и 
оценката на EIT и следва да цели 
осигуряването на съгласуваност с 
програмата „Хоризонт Европа“, като 
същевременно осигурява полезни 
взаимодействия с други съответни 
програми на Съюза, като допринася за 
изпълнението на стратегическите 
приоритети на Съюза и за 
реализацията на целите и 
политиките на Съюза, включително 
Европейския зелен пакт, Европейския 
план за възстановяване, стратегиите 
за европейските данни, цифровите 
технологии, МСП и 
промишлеността, както и 
постигането на стратегическа 
автономност на Европа.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) СИП следва да включва анализ 
на потенциалните и подходящи полезни 
взаимодействия и взаимно допълване 
между дейностите на EIT и други 
инициативи, инструменти и програми на 
Съюза.

(3) В съответствие с член 4, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ .../2020 [Регламент за EIT 
(2019/0151(COD)] СИП трябва да 
включва анализ на потенциалните и 
подходящи полезни взаимодействия и 
взаимно допълване между дейностите 
на EIT и други инициативи, 
инструменти и програми на Съюза.

Изменение 5

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическата иновационна програма 
на Европейския институт за иновации и 
технологии за периода 2021 – 2027 г., 
съдържаща се в приложението, се 
приема.

Стратегическата иновационна програма 
на Европейския институт за иновации и 
технологии за периода 2021 – 2027 г. 
(СИП), съдържаща се в приложението, 
се приема.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

СИП се осъществява в съответствие с 
Регламент (ЕС) № относно 
Европейския институт за иновации и 
технологии6.

СИП се осъществява в съответствие с 
Регламент (ЕС) № .../2020 [Регламент 
за EIT (2019/0151(COD)].

__________________
6 Позоваване на приетия преработен 
Регламент за EIT.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящото решение влиза в сила 
двадесет дни след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата стратегическа 
иновационна програма (СИП) се 

С настоящата стратегическа 
иновационна програма (СИП) се 
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определят стратегията и приоритетите 
на Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT) за периода 2021 – 
2027 г. Тя представлява основният 
документ на EIT по отношение на 
политиките за следващия програмен 
период и определя неговите цели и 
ключови дейности, очакваните 
резултати и необходимите ресурси. Чрез 
СИП се осигурява необходимото 
привеждане в съответствие на EIT с 
[предложението за програма „Хоризонт 
Европа“], която е рамковата програма на 
Съюза за подпомагане на научните 
изследвания и иновациите за периода 
2021 – 2027 г. Освен това тя гарантира 
подходящи полезни взаимодействия и 
допълване между дейностите на EIT и 
други инициативи, политики и 
инструменти на Съюза.

определят стратегията и приоритетите 
на Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT) за периода 2021 – 
2027 г. Тя представлява основният 
документ на EIT по отношение на 
политиките за следващия програмен 
период и определя неговите цели и 
ключови дейности, очакваните 
резултати и въздействие и 
необходимите ресурси. Чрез СИП се 
осигурява необходимото привеждане на 
EIT в съответствие с [предложението 
за програма „Хоризонт Европа“], която 
е рамковата програма на Съюза за 
научни изследвания и иновации за 
периода 2021 – 2027 г. Освен това тя 
гарантира подходящи полезни 
взаимодействия и допълване между 
дейностите на EIT и други програми, 
политики, инструменти и 
ангажименти на Съюза.

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение I – раздел 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

СИП за периода 2021 – 2027 г. почива 
на оценката на въздействието, 
извършена от Европейската комисия. В 
нея се взема под внимание проекта на 
СИП, изготвен от управителния съвет на 
EIT и представен на Европейската 
комисия на 20 декември 2017 г. 
съобразно предвиденото в Регламента 
за EIT. В нея са отразени също така 
новото [предложение за „Хоризонт 
Европа“] на Европейската комисия от 
юни 2018 г., и по-специално ключовата 
роля на EIT като част от стълб 
[„Иновативна Европа“] (стълб III) и 
неговият принос за справяне с 
глобалните предизвикателства, 
включително поставените цели във 
връзка с изменението на климата, и за 
конкурентоспособността на 

СИП за периода 2021 – 2027 г. почива 
на оценката на въздействието, 
извършена от Европейската комисия. В 
нея се взема под внимание проекта на 
СИП, изготвен от управителния съвет на 
EIT и представен на Европейската 
комисия на 20 декември 2017 г. 
съобразно предвиденото в ... 
[Регламент за EIT (2019/0151/COD)]21. 
В нея са отразени също така новото 
[предложение за „Хоризонт Европа“] на 
Европейската комисия от юни 2018 г., и 
по-специално ключовата роля на EIT 
като част от стълб [„Иновативна 
Европа“] (стълб III) и неговият принос 
за справяне с глобалните и 
обществените предизвикателства, 
включително поставените цели и 
ангажименти във връзка с 
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европейската промишленост (стълб II), 
както и за високите научни постижения 
(стълб І). СИП се опира на извлечените 
поуки от последните години от 
дейността на EIT и на резултатите от 
обширен процес на консултации с 
ключови заинтересовани страни.

изменението на климата и целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР), и 
за конкурентоспособността на 
европейската промишленост (стълб II), 
както и за високите научни постижения 
(стълб І). СИП се опира на извлечените 
поуки от последните години от 
дейността на EIT и на резултатите от 
обширен процес на консултации с 
ключови заинтересовани страни.

__________________ __________________
21 Регламент (ЕО) № 294/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2008 г. за създаване на 
Европейски институт за иновации и 
технологии (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1). 
Изменен с Регламент (ЕС) № 1292/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. (ОВ L 347, 
11.12.2013 г., стр. 174).

21 Регламент (ЕО) № 294/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2008 г. за създаване на 
Европейски институт за иновации и 
технологии (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1). 
Изменен с Регламент (ЕС) № 1292/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. (ОВ L 347, 
11.12.2013 г., стр. 174).

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение I – раздел 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В СИП се взема под внимание 
стратегическото планиране на 
„Хоризонт Европа“, за да се гарантира 
съгласуваност с дейностите, предвидени 
в рамковата програма, и с други 
релевантни програми на Съюза, както и 
съвместимост с приоритетите и 
ангажиментите на ЕС и да се увеличат 
взаимното допълване и полезните 
взаимодействия с националните и 
регионалните приоритети и програми за 
финансиране.

В СИП се взема под внимание 
стратегическото планиране на 
„Хоризонт Европа“, за да се гарантира 
съгласуваност с дейностите, предвидени 
в рамковата програма, както и полезни 
взаимодействия и допълняемост с 
други релевантни програми на Съюза, 
както и съвместимост с приоритетите и 
ангажиментите на ЕС.  С нея се цели 
също така да се увеличат взаимното 
допълване и полезните взаимодействия 
с националните и регионалните 
приоритети и програми за финансиране. 
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Изменение 11

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT бе създаден през 2008 г. с цел да 
допринася за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Европейския 
съюз. Той бе пионер по отношение на 
интегрирането на образованието, 
стопанската дейност и научните 
изследвания (триъгълник на знанието) в 
обединение със силен акцент върху 
предприемаческия талант и 
иновационните умения. Междинната 
оценка на EIT, извършена през 2018 г., 
потвърди, че цялостната обосновка за 
съществуването на EIT продължава да 
бъде валидна и че моделът на 
ориентирана към иновациите 
интеграция на триъгълника на знанието 
продължава да бъде актуален.

EIT бе създаден през 2008 г. с цел да 
допринася за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Европейския 
съюз. Той бе пионер по отношение на 
интегрирането на висшето 
образование, научните изследвания и 
иновациите (триъгълник на знанието), 
в обединение със силен акцент върху 
предприемаческия талант, създаването 
на предприятия и иновационните 
умения. Междинната оценка на EIT, 
извършена през 2017 г., потвърди, че 
цялостната обосновка за 
съществуването на EIT продължава да 
бъде валидна и че моделът на 
ориентирана към иновациите 
интеграция на триъгълника на знанието 
продължава да бъде актуален.

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За едно десетилетие от създаването на 
EIT темпът на иновиране нарасна 
драстично. Иновациите трансформират 
икономическите сектори, като 
разтърсват съществуващите 
предприятия и създават безпрецедентни 
възможности. Предвид променящия се 
световен икономически ред и 
нарастващата международна 
конкуренция се увеличава зависимостта 
на ЕС от наличието на таланти и тяхната 
способност да иновират. Съвместното 
проектиране, сътрудничеството и 

За едно десетилетие от създаването на 
EIT темпът на иновиране нарасна 
драстично. Иновациите трансформират 
икономическите сектори и 
обществото, като разтърсват 
съществуващите предприятия и 
създават безпрецедентни възможности. 
Предвид променящия се световен 
икономически ред, все по-голямото 
въздействие на изменението на 
климата и нарастващата международна 
конкуренция се увеличава зависимостта 
на ЕС от наличието на таланти и тяхната 
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съвместното създаване между различни 
дисциплини, както и между 
образованието, стопанската дейност и 
научноизследователската дейност са по-
важни от всякога днес, така че да се 
даде принос за справянето с глобалните 
предизвикателства, свързани с 
изменението на климата и 
неустойчивото използване на 
природните ресурси, цифровата 
трансформация, демографските промени 
или бъдещето на здравеопазването и 
храните.

способност да иновират. Съвместното 
проектиране, сътрудничеството и 
съвместното създаване между различни 
дисциплини, както и между 
образованието, стопанската дейност и 
научноизследователската дейност са по-
важни от всякога днес, така че да се 
даде принос за справянето с глобалните 
предизвикателства, свързани например 
със здравеопазването, включително 
разпространението на пандемии, 
храните, изменението на климата и 
неустойчивото използване на 
природните ресурси, цифровата 
трансформация и демографските 
промени.

Обосновка

Езикови корекции.

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След създаването си EIT се наложи 
постепенно като ефикасен инструмент 
за намиране на решения на 
обществените предизвикателства. Той 
действа главно чрез общностите за 
знания и иновации (ОЗИ), които 
представляват широкомащабни 
европейски партньорства между 
образователни и учебни заведения, 
предприятия и научноизследователски 
организации. Понастоящем има осем 
ОЗИ, които извършват дейност в 
следните области: изменение на 
климата, цифрова трансформация, 
енергия, храни, здравеопазване, 
суровини, градска мобилност и 
производство с добавена стойност (вж. 
фигура 2).

След създаването си EIT се наложи 
постепенно като уникален инструмент 
за намиране на решения на 
обществените предизвикателства чрез 
интегрирането на триъгълника на 
знанието. Той действа главно чрез 
общностите за знания и иновации 
(ОЗИ), които представляват 
широкомащабни европейски 
партньорства между висши 
образователни и учебни заведения, 
предприятия и научноизследователски 
организации и институции. 
Понастоящем има осем ОЗИ, които 
извършват дейност в следните области: 
изменение на климата, цифрова 
трансформация, енергия, храни, 
здравеопазване, суровини, градска 
мобилност и производство с добавена 
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стойност.

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка ОЗИ е организирана около пет до 
десет центъра за съвместно ползване 
(ЦСП22), чието предназначение е да 
действат като географски центрове за 
практическото интегриране на 
триъгълника на знанието. Те са 
организирани и структурирани според 
съответния им национален и регионален 
иновационен контекст и използват 
паневропейска мрежа от съществуващи 
лаборатории, кабинети или учебни 
комплекси на основните партньори на 
ОЗИ.

Досега всяка ОЗИ е била организирана в 
между пет и десет центъра за съвместно 
ползване (ЦСП2), чието предназначение 
е да действат като географски центрове, 
които предоставят също така 
физическо пространство за местно 
взаимодействие в рамките на 
иновационната екосистема, както и 
за практическото интегриране на 
триъгълника на знанието. Те са 
организирани и структурирани според 
съответния им национален и регионален 
иновационен контекст и използват 
паневропейска мрежа от съществуващи 
лаборатории, кабинети или учебни 
комплекси на основните партньори на 
ОЗИ.

__________________ __________________
22 „Център за съвместно ползване“ е 
географска зона, където основните 
партньори по триъгълника на знанието 
от съответната ОЗИ са установени и 
могат лесно да си взаимодействат, като 
той представлява централната точка за 
дейността на ОЗИ в тази зона.

22 „Център за съвместно ползване“  
означава физическо пространство, 
създадено по открит и прозрачен 
начин, обхващащо географска зона, 
където основните партньори по 
триъгълника на знанието от съответната 
ОЗИ могат лесно да си взаимодействат, 
като той представлява централната 
точка за дейността на ОЗИ в тази зона.

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ имат за цел да управляват 
портфейли от дейности на триъгълника 

(Не се отнася до българския текст.)
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на знанието, включващи:

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— дейности за образование и 
обучение с изявени предприемачески 
елементи с цел обучение на следващото 
поколение таланти, включително 
разработване и изпълнение на програми, 
получили обозначението на EIT, по-
специално на магистърско и докторско 
равнище;

a) дейности за висше образование и 
обучение в рамките на триъгълника 
на знанието, с изявени 
предприемачески елементи, с цел 
обучение на следващото поколение 
таланти, включително с оглед на 
развитието на предприемачески и 
цифрови умения, програми и 
дейности, насочени към 
преквалифициране и повишаване на 
квалификацията на човешките 
ресурси, в перспективата за учене през 
целия живот; разработване и 
изпълнение на програми, получили 
обозначението на EIT23, по-специално 
на магистърско и докторско равнище; 
специално внимание се обръща на 
баланса между половете и на 
съобразените с аспектите на пола 
подходи, особено в областите, в 
които жените са все още по-слабо 
представени, като например ИКТ, 
науки, технологии, инженерство и 
математика;

__________________ __________________
23 „Обозначението EIT“ е знак за 
качество, присъждан от EIT на 
образователни програми на ОЗИ, които 
отговарят на определени критерии за 
качество, свързани наред с другото с 
образованието в областта на 
предприемачеството и иновативните 
учебни програми за „учене чрез 
практика“.

23 „Обозначението EIT“ е знак за 
качество, присъждан от EIT на 
образователни програми на ОЗИ, които 
отговарят на определени критерии за 
качество, свързани наред с другото с 
образованието в областта на 
предприемачеството и иновативните 
учебни програми за „учене чрез 
практика“.
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Изменение 17

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— дейности за подкрепа на 
иновациите с цел разработване на 
иновативни продукти, процеси и услуги, 
насочени към конкретна възможност за 
развиване на стопанска дейност;

б) дейности за подкрепа на 
научните изследвания и иновациите с 
цел разработване на иновативни и 
устойчиви продукти, процеси, 
технологични услуги и 
нетехнологични решения, насочени 
към конкретна възможност за развиване 
на стопанска дейност или социална цел;

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— дейности за създаване и подкрепа 
на предприятия, като например 
ускорителни схеми за подпомагане на 
предприемачите да превръщат идеите си 
в успешни начинания и даване тласък 
на процеса на растеж.

в) дейности за създаване и подкрепа 
на предприятия, като например 
ускорителни схеми за подпомагане на 
предприемачите да превръщат идеите си 
в успешни начинания и даване на 
тласък за процеса на растеж и 
развитие.

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от това, всички 
настоящи и бъдещи ОЗИ полагат 
максимални усилия да отделят повече 
внимание на научните изследвания, 
залегнали в триъгълника на знанието 
и допринасящи, наред с образованието 
и иновациите, за развитие на 
предприемачеството и за екосистема 
на иновациите. По този начин всички 
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настоящи и бъдещи ОЗИ гарантират 
баланс между трите страни на 
триъгълника на знанието с цел 
запазване на уникалния характер на 
ОЗИ.

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ представляват динамични 
екосистеми за иновации, които водят 
до резултати от най-различно 
естество (вж. фигура 1 по-долу).

заличава се

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – фигура 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Образованието и обучението, както и 
развиването на талантите и уменията 
стоят в основата на модела на EIT. 
Никое друго действие на ЕС в областта 
на иновациите не включва висшето 
образование във веригата на стойност на 
иновациите в толкова висока степен, 
колкото EIT. Дейностите на EIT във 
връзка с образованието имат ключово 
значение за изграждането на високо 
квалифицирани иноватори, 

Образованието и обучението, както и 
развиването на талантите и уменията 
стоят в основата на модела на EIT. 
Никое друго действие на ЕС в областта 
на иновациите не включва висшето 
образование във веригата на стойност на 
иновациите в толкова висока степен, 
колкото EIT. Дейностите на EIT във 
връзка с образованието имат ключово 
значение за изграждането на високо 
квалифицирани иноватори, 
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притежаващи силен предприемачески 
дух. До 2017 г. над 1700 души са 
завършили успешно магистърска 
и/или докторска програма, получила 
обозначението EIT, и хиляди са 
участвали в различни образователни 
дейности и формати в областта на 
предприемачеството и иновациите.

притежаващи силен предприемачески 
дух.

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съсредоточаването върху глобалните 
предизвикателства посредством 
интегрирането на триъгълника на 
знанието отличава EIT от останалите 
инструменти, свързани с иновациите. 
Чрез предоставянето на безвъзмездни 
средства на ОЗИ за срок до 15 години 
EIT постига резултати по 
дългосрочната си цел — справяне с 
глобалните предизвикателства 
посредством иновативни продукти и 
услуги и осигуряване на конкретни 
ползи за обществото и гражданите ни. 
Наред с това EIT е поставил за цел на 
ОЗИ да придобият финансова 
устойчивост след 15 години — уникална 
характеристика, която прави от тях 
инструмент за иновации, ориентиран 
към бизнеса и постигането на 
резултати. При тези условия ОЗИ 
трябва да разработват и прилагат 
стратегии, водещи до приходи, така че 
да могат да запазят екосистемата си за 
иновации и след срока на 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства.

Съсредоточаването върху глобалните и 
обществените предизвикателства 
посредством интегрирането на 
триъгълника на знанието отличава EIT 
от останалите инструменти, свързани с 
иновациите. Чрез предоставянето на 
безвъзмездни средства на ОЗИ за срок 
до 15 години EIT постига дългосрочна 
стабилност, която следва да позволи 
на бенефициерите да се справят с 
глобалните и обществените 
предизвикателства посредством 
иновативни и устойчиви продукти, 
процеси, услуги и решения и 
осигуряване на конкретни ползи за 
обществото и гражданите ни. Наред с 
това EIT е поставил за цел на ОЗИ да 
придобият финансова устойчивост след 
15 години — уникална характеристика, 
която следва да доведе до инструмент за 
иновации, ориентиран към бизнеса и 
постигането на въздействие. При тези 
условия ОЗИ трябва да разработват и 
прилагат стратегии, водещи до приходи, 
в тясно сътрудничество с EIT, така че 
да могат да постигнат финансова 
независимост и да запазят 
екосистемата си за иновации и след 
срока на рамковото споразумение за 
партньорство с EIT. Иновациите и 
близките до пазара дейности на ОЗИ 
следва да станат финансово 
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устойчиви възможно най-скоро и при 
всички случаи – в срок до 15 години от 
тяхното създаване. Все пак, съгласно 
член 11 от ...  [Регламента за EIT] 
дейностите на ОЗИ, свързани с 
висшето образование, обучението и 
хоризонтално структурираните 
дейности, следва да могат да 
продължат да получават 
финансиране от EIT, след 
положителна и задълбочена оценка, 
извършена от независими експерти.

Изменение 24

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът на EIT допринася както за 
инкременталните (постепенни), така и 
за подривните (революционни) 
иновации с цел да бъде ефикасно 
преодоляна неефективността на пазара и 
да се спомогне за преобразуването на 
промишлените отрасли. Той дава 
възможност за създаването на 
дългосрочни бизнес стратегии за 
справяне с глобалните 
предизвикателства и спомага за 
създаването на рамковите условия със 
съществено значение за растежа на 
добре функциониращите екосистеми за 
иновации и за процъфтяването на 
иновациите.

Подходът на EIT спомага за 
изграждането на устойчивост, 
повишава устойчивостта и допринася 
както за инкременталните (постепенни), 
така и за подривните (революционни) 
иновации с цел да бъде ефикасно 
преодоляна неефективността на пазара, 
да се спомогне за преобразуването на 
промишлените отрасли и да се 
подкрепи създаването на нови 
дружества, възникнали независимо 
или в резултат на отделяне от друго 
дружество, както и на малки и средни 
предприятия (МСП). Той дава 
възможност за създаването на 
дългосрочни бизнес стратегии за 
справяне с глобалните и обществените 
предизвикателства и спомага за 
създаването на рамковите условия със 
съществено значение за растежа на 
добре функциониращите екосистеми за 
иновации и за процъфтяването на 
иновациите.
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Изменение 25

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT осигурява ефикасна и ефективна 
платформа за създаване, разрастване и 
управление на ОЗИ със значителни 
мрежови ефекти и положителни външни 
последици (вж. фигура 2 по-долу). 
Първата вълна ОЗИ (EIT — Цифрови 
технологии, EIT — ОЗИ „Климат“ и 
EIT — Иновативна енергетика), чието 
начало бе поставено през 2009 г., са вече 
добре установени и развити, като след 
2024 г. техните рамкови споразумения 
за партньорство ще приключат в 
съответствие с максималния срок за 
отпускане на безвъзмездни средства. 
Второто и третото поколение ОЗИ 
(EIT — Здраве и EIT — Суровини 
(2014 г.), EIT — Храни (2016 г.) са в 
процес на развитие. Двете ОЗИ, 
създадени през декември 2018 г., EIT — 
Градска мобилност и EIT — 
Производство, ще започнат да 
функционират през 2019 г.

EIT осигурява ефикасна и ефективна 
платформа за създаване, разрастване и 
управление на ОЗИ със значителни 
мрежови ефекти и положителни външни 
последици. Обикновено жизненият 
цикъл на една ОЗИ е от седем до 
петнадесет години. Първата вълна 
ОЗИ (EIT — Цифрови технологии, 
EIT — ОЗИ „Климат“ и EIT — 
Иновативна енергетика), чието начало 
бе поставено през 2009 г., са вече добре 
установени и развити, като след 2024 г. 
техните рамкови споразумения за 
партньорство следва да приключат в 
съответствие с член 11 от Регламента 
за EIT. След извършването на 
задълбочена оценка от независими 
експерти, управителният съвет на 
EIT може да вземе решение за 
евентуално удължаване на рамковото 
споразумение за партньорство. Това 
удължаване на срока не надвишава 
три години. Второто и третото 
поколение ОЗИ (EIT — Здраве и EIT — 
Суровини (2014 г.), EIT — Храни 
(2016 г.) са в процес на развитие. Двете 
ОЗИ, създадени през декември 2018 г., 
EIT — Градска мобилност и EIT — 
Производство, започнаха да 
функционират през 2019 г.

Изменение 26

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – фигура 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се



PE641.138v03-00 20/169 RR\1208489BG.docx

BG

Изменение 27

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Със своите осем ОЗИ с над 1000 
партньори от сферата на стопанската 
дейност, научните изследвания и 
образованието EIT е най-голямата 
екосистема за иновации, подпомагана от 
ЕС. EIT е оказал подкрепа на над 1200 
стартиращи и иновативни предприятия, 
благодарение на което тези дружества 
са привлекли над 890 милиона евро 
външно финансиране, а подпомаганите 
стартиращи предприятия са създали над 
6000 работни места. Повече от 50% от 
партньорите от ОЗИ са от стопанския 
сектор (промишленост, МСП и 
стартиращи предприятия), което е 
доказателство за близостта до пазара. 
Нарастването на броя на 
партньорите във всяка ОЗИ показва 
привлекателността и дългосрочния 
потенциал на модела на EIT. До 
2019 г. в ОЗИ към EIT участват над 
600 предприятия, 250 висши учебни 
заведения, 200 научноизследователски 
организации и над 50 организации на 
гражданското общество и държавни 
органи.

Със своите осем ОЗИ с над 1000 
партньори от сферата на стопанската 
дейност, научните изследвания и 
образованието EIT е най-голямата 
екосистема за иновации, подпомагана от 
ЕС. EIT е оказал подкрепа на над 1200 
стартиращи и иновативни предприятия, 
благодарение на което тези дружества 
са привлекли над 890 милиона евро 
външно финансиране, а подпомаганите 
стартиращи предприятия са създали над 
6000 работни места. Повече от 50% от 
партньорите от ОЗИ са от стопанския 
сектор (промишленост, МСП и 
стартиращи предприятия), което е 
доказателство за близостта до пазара.

Изменение 28

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

На фона на продължаващите 
регионални различия в постиженията в 
областта на иновациите, през 2014 г. 
EIT постави началото на Регионална 
иновационна схема (РИС) с цел да 
разшири регионалния си обсег, така че 
да обхване държавите, които са скромни 

На фона на продължаващите 
регионални различия в постиженията в 
областта на иновациите, през 2014 г. 
EIT постави началото на Регионална 
иновационна схема (РИС) с цел да 
разшири регионалния си обсег, така че 
да обхване държавите и регионите, 
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и умерени новатори. Чрез РИС EIT 
разпростря дейностите си в цяла 
Европа и сега предлага на регионите с 
ниски резултати в областта на 
иновациите възможност да се 
включат в дейности по линия на 
триъгълника на знанието като част от 
някоя от ОЗИ. Това е отразено и в 
процента на финансирането на EIT, 
отпуснато за партньорите от ЕС–13 
(8,3% в сравнение с 4,8% при 
„Хоризонт 2020“, считано от 2018 г.).

които са скромни и умерени новатори. 
Чрез РИС EIT трябва да разшири 
допълнително своите дейности в цяла 
Европа и трябва да се стреми да 
осигурява нови възможности за 
държавите и регионите от тези 
държави, характеризиращи се с по-
слаби резултати в областта на 
иновациите, както е посочено в член 2, 
точка 15а от Регламент [xxx] за 
създаване на програма „Хоризонт 
Европа“, и при положение че не става 
въпрос за държави с лоши резултати 
в областта на научните изследвания 
и иновациите, държавите или 
регионите от тези държави, които са 
класифицирани като постигащи 
скромни или умерени резултати в 
областта на иновациите съгласно 
Европейския сравнителен доклад за 
иновациите, следва да бъдат 
включени в дейности по линия на 
триъгълника на знанието, като част от 
общността на EIT. РИС ще се 
използва също така за създаване на 
нови иновационни центрове към EIT 
или ЦСП в тези държави или региони. 
Освен това ОЗИ работят в тясно 
сътрудничество с управляващите 
органи на всички региони, в които са 
установени партньорите по РИС, за 
да насърчат по-широко използване на 
ЕСИ фондовете на Съюза за научни 
изследвания и иновации.

Изменение 29

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – фигура 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се



PE641.138v03-00 22/169 RR\1208489BG.docx

BG

Изменение 30

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT успя да остане гъвкав и да 
разработи принципите и правилата за 
управление, необходими за успешното 
ръководство на неговите ОЗИ в общата 
рамка на „Хоризонт 2020“, в 
съответствие с Регламента за EIT. 
Неговата оперативна самостоятелност 
му позволи да изпробва и да приложи 
ефективно редица нововъведения в 
управлението на неговите бенефициери, 
като например механизъм за 
конкурентно финансиране, цели за 
финансова устойчивост и специфични 
ключови показатели за ефективност.

EIT успя да остане гъвкав и да 
разработи принципите и правилата за 
управление, необходими за успешното 
ръководство на неговите ОЗИ в общата 
рамка на „Хоризонт 2020“, в 
съответствие с ... [Регламент за EIT 
(2019/0151/COD)]. Неговата оперативна 
самостоятелност му позволи да 
изпробва и да приложи ефективно 
редица нововъведения в управлението 
на неговите бенефициери, като 
например механизъм за конкурентно 
финансиране, който следва да стане 
стандартен режим за финансиране, 
цели за финансова устойчивост и 
специфични ключови показатели за 
ефективност. EIT и неговите ОЗИ 
функционират във възможно най-
голяма степен съгласно образеца за 
споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства по „Хоризонт 
Европа“ и прилагат дерогациите от 
правилата на „Хоризонт Европа“, 
посочени в член 8 от Регламента ... 
[Регламента за EIT], когато това се 
налага за постигане на техните цели 
и когато е надлежно обосновано.

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение І – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT е част от общата рамка на 
„Хоризонт Европа“, сред чиито цели са: 
да се постигне научно, 
икономическо/технологично и 
обществено въздействие, така че да се 
укрепят научната и технологичната база 

EIT е неразделна част от общата рамка 
на „Хоризонт Европа“, сред чиито цели 
са: да се постигне научно, 
икономическо/технологично и 
обществено въздействие, така че да се 
укрепят научната и технологичната база 
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на Съюза; да се осъществят 
стратегическите приоритети на 
Съюза, да се насърчи неговата 
конкурентоспособност във всички 
държави членки, включително 
конкурентоспособността на неговата 
промишленост, и да се допринесе за 
справянето с глобалните 
предизвикателства, включително 
целите за устойчиво развитие. 
Ключово условие за постигането на 
успех в това начинание е да се отговори 
на постоянната необходимост от 
увеличаване на капацитета за 
иновации в целия Съюз. ЕС е изправен 
по-конкретно пред три 
предизвикателства, които ще ръководят 
действията на EIT през периода 2021 – 
2027 г., като те намират отражение в 
общите му цели.

на Съюза; Целите на EIT и ОЗИ 
трябва да допринасят за 
изпълнението на стратегическите 
приоритети на Съюза и за 
реализацията на целите и 
политиките на Съюза, включително 
Европейския зелен пакт, Европейския 
план за възстановяване, стратегиите 
във връзка с европейските данни, 
цифровите технологии, МСП и 
промишлеността, както и за 
постигането на стратегическа 
автономност на Европа. Също така 
това ще допринесе за справяне с 
глобалните и обществените 
предизвикателства, включително 
целите за устойчиво развитие, като 
се следват принципите на 
Парижкото споразумение, както и за 
постигането на икономика с нулеви 
нетни емисии на парникови газове 
най-късно до 2050 г. Ключово условие 
за постигането на успех в това 
начинание е да се отговори на 
належащите нужди във връзка с 
приобщаването на всички таланти 
от Съюза към този процес, 
увеличаване на участието на жените 
и внедряване на 
научноизследователската и 
развойната дейност в рамките на 
пазара и обществото, като по този 
начин се увеличи капацитетът за 
иновации в целия Съюз. ЕС е изправен 
по-конкретно пред пет 
предизвикателства, които ще ръководят 
действията на EIT през периода 2021 – 
2027 г., като те намират отражение в 
общите му цели.

Изменение 32

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Първо, икономическият шок, свързан 
с разпространението на COVID-19, 
оказва значително въздействие върху 
университети, изследователи, 
дружества и други заинтересовани 
страни към EIT. Важно е да се 
установят и да се преодолеят 
свързаните с това 
предизвикателства, и по-специално 
достъпът до финансиране, с цел да се 
запази триъгълникът на знанието и 
да се възстанови доверието между 
всички участници. В средносрочен 
план всички ОЗИ трябва да се 
адаптират към последиците от шока 
и да преориентират своята 
насоченост и дейности. 
Следователно те трябва да бъдат 
бързи и гъвкави, за да търсят нови 
възможности. За обществото и 
икономиката може да има също така 
някои дългосрочни последици, като 
например необходимостта от 
подобряване на устойчивостта и 
намаляване на сложността на 
веригите за доставки, проследяване на 
промените в търсенето на 
потребителите, увеличаване на 
реиндустриализацията и връщане на 
изнесените стратегически 
производства, както и придружаване 
на цифровата трансформация.

Изменение 33

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На първо място, съвременните 
икономики почиват все повече на 
уменията и способностите на хората и 
организациите да превръщат идеите в 
продукти и услуги. В днешно време 

На второ място, съвременните 
общества и икономики почиват все 
повече на уменията и способностите на 
хората и организациите да превръщат 
идеите в нови продукти, процеси, 
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иновативните умения и 
предприемаческата култура имат 
определящо значение, най-вече в 
сферата на технологиите и науката, 
но все повече и в други дисциплини. 
Налице е силна нужда от допълнително 
увеличаване на капацитета за иновации 
на висшите учебни заведения в Европа. 
EIT е в уникална позиция да постигне 
резултати в това отношение в рамките 
на „Хоризонт Европа“.

услуги, бизнес и обществени модели. 
Иновациите, предприемаческата 
култура, внедряването на новаторски 
решения на пазара и увеличаването на 
инвестициите за образование, научни 
изследвания и иновации ще имат 
определящо значение, ако Съюзът 
желае да постигне успех в своя преход 
към конкурентно, цифрово, 
декарбонизирано и приобщаващо 
общество. Налице е силна нужда от 
допълнително увеличаване на 
сътрудничеството между отделните 
дисциплини и интердисциплинарното 
обучение, както и капацитета за 
иновации на висшите учебни заведения 
и други научноизследователски 
организации в Европа. EIT е в уникална 
позиция да постигне резултати в това 
отношение в рамките на „Хоризонт 
Европа“.

Изменение 34

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На второ място, физическата близост 
е ключов благоприятстващ фактор за 
иновациите. Инициативите, насочени 
към развиването на мрежи, свързани с 
иновациите, и към предоставянето на 
услуги в помощ на изграждането, 
споделянето и предаването на знания, 
играят ключова роля за насърчаване на 
взаимодействията между стопанския 
сектор, академичните среди, 
научноизследователските организации, 
правителствата и частните лица. При 
все това постигнатото в сферата на 
научните изследвания и иновациите 
варира значително в ЕС, както е видно 
от годишния сравнителен доклад на ЕС 
за иновациите. От решаващо значение е 
иновативната дейност да бъде 
приобщаваща и да има корени на 

На трето място, близостта е ключов 
благоприятстващ фактор за иновациите. 
Инициативите, насочени към 
развиването на мрежи, свързани с 
иновациите, и към предоставянето на 
услуги в помощ на изграждането, 
споделянето и предаването на знания, 
играят ключова роля за насърчаване на 
взаимодействията между стопанския 
сектор, академичните среди, 
научноизследователските организации, 
правителствата и частните лица. При 
все това постигнатото в сферата на 
научните изследвания и иновациите 
варира значително в ЕС, както е видно 
от годишния сравнителен доклад на ЕС 
за иновациите и както се признава в 
програмата „Хоризонт Европа“. От 
решаващо значение е иновативната 
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местно равнище. Благодарение на своя 
ориентиран към местните условия 
(локализиран) подход дейностите на EIT 
са добре адаптирани да допринасят за 
укрепването на местните екосистеми за 
иновации.

дейност да бъде приобщаваща и да има 
корени на местно равнище, като се 
обърне специално внимание на 
засиленото участие на МСП и на 
организациите от третия сектор. 
Благодарение на своя ориентиран към 
местните условия (локализиран) подход 
дейностите на EIT са добре адаптирани 
да допринасят за укрепването на 
местните и регионалните екосистеми за 
иновации и да осигуряват нови модели 
за устойчива икономика. Дейностите 
на EIT и ОЗИ трябва да бъдат 
свързани в по-голяма степен с 
регионалните стратегии и 
стратегиите за интелигентно 
специализиране.

Изменение 35

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Четвърто, възможностите за обмен 
на таланти и за развитие на научни 
изследвания и иновации са доста 
различни в отделните държави 
членки. EIT приема мерки за 
разширяване на своя географски 
обхват в рамките на Съюза, за 
намаляване на концентрацията на 
финансовия принос на ОЗИ, за 
справяне с изтичането на мозъци, по-
специално от източните и южните 
държави членки, и за насърчаване на 
обмена на студенти, изследователи и 
предприемачи.

Изменение 36

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

И накрая, динамичните екосистеми за 
иновации се нуждаят от комбинация от 
знания, инфраструктура и талант. За да 
се гарантира правилно и ефикасно 
инвестиране на оскъдните ресурси в 
научни изследвания и иновации, трябва 
да са налице рамкови условия за 
сътрудничество между европейските 
научни изследвания, образование и 
иновации, а също така и силни полезни 
взаимодействия. Все по-задълбоченото 
интегриране на триъгълника на 
знанието чрез съществуващите и новите 
ОЗИ е доказан начин да се стимулира 
създаването на среда, благоприятстваща 
иновациите, като това е водеща цел за 
EIT.

И накрая, динамичните екосистеми за 
иновации се нуждаят от комбинация от 
знания, инвестиции, инфраструктура и 
талант. За да се гарантира правилно и 
ефикасно инвестиране на оскъдните 
ресурси и да се привлекат други 
източници на финансиране, насочени 
към финансова устойчивост, трябва 
да са налице рамкови условия за 
сътрудничество между европейските 
научни изследвания, образование и 
иновации, а също така и силни полезни 
взаимодействия. Все по-задълбоченото 
интегриране на триъгълника на 
знанието чрез съществуващите и новите 
ОЗИ, които достигат до нови 
партньори в други сектори и региони 
и ги интегрират,  е доказан начин да се 
стимулира създаването на среда, 
благоприятстваща иновациите, като 
това е водеща цел за EIT.

Изменение 37

Предложение за решение
Приложение I – раздел 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като неразделна част от програмата 
„Хоризонт Европа“ EIT ще допринася за 
постигането на нейните основни цели и 
приоритети. ОЗИ ще бъдат част от 
институционализираните европейски 
партньорства, което означава, че ще 
следват набор от принципи и 
критерии, свързани с жизнения им 
цикъл, за да се гарантира по-
съгласуван и открит подход, насочен 
към постигането на въздействие. 
Поради това общите цели на EIT 
отразяват цялостната роля на EIT в 
рамките на програма „Хоризонт 
Европа“ и мястото му в [стълба 

Като неразделна част от програмата 
„Хоризонт Европа“ EIT ще допринася за 
постигането на нейните основни цели и 
приоритети. В рамките на „Хоризонт 
Европа“ ОЗИ се разглеждат като 
европейски партньорства, което 
означава, че те ще следват принципите 
и критериите за жизнения цикъл, 
определени в член 8 и приложение III 
към Регламент [xxx] [за създаване на 
„Хоризонт Европа“]. Поради това 
общите цели на EIT отразяват 
цялостната роля на EIT в рамките на 
програма „Хоризонт Европа“ и мястото 
му в [стълба „Иновативна Европа“]. 
Ето защо EIT работи в тясно 
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„Иновативна Европа“]. сътрудничество с другите 
изпълнителни органи по стълба 
„Иновативна Европа“ на програмата 
„Хоризонт Европа“ и полага 
максимални усилия да допринесе за 
функционирането на „звено за 
обслужване на едно гише за 
иновации“.

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT се ръководи от високите 
постижения. Той насърчава също 
така по-качествената интеграция на 
триъгълника на знанието в новите 
иновационни общности. 
Географското разпределение е друг 
ключов елемент и за тази цел ОЗИ 
следва да са отворени и прозрачни 
през целия процес на изпълнение на 
своите дейности.

Изменение 39

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните области на интервенция от 
страна на EIT са определени в 
[предложението за програма 
„Хоризонт Европа“]. EIT ще продължи 
да подпомага своите общности за 
знания и иновации (ОЗИ), за да се 
укрепят екосистемите за иновации, 
които спомагат за справяне с глобалните 
предизвикателства. За тази цел EIT ще 
поощрява интегрирането на 
образованието, научните изследвания и 

Основните области на интервенция от 
страна на EIT са определени в 
приложения I и Ia към Регламент 
[xxx] за създаване на „Хоризонт 
Европа“. EIT ще продължи да 
подпомага своите общности за знания и 
иновации (ОЗИ), за да се укрепят 
екосистемите за иновации, които 
спомагат за справяне с глобалните и 
обществените предизвикателства, в 
пълно съответствие с програма 
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стопанската дейност, създавайки по 
този начин благоприятни условия за 
иновации, ще насърчава и подкрепя 
ново поколение предприемачи и ще 
стимулира създаването на иновативни 
дружества в тясно взаимодействие и 
взаимно допълване с Европейския съвет 
по иновациите (ЕСИ). Като прави това, 
той по-специално:

„Хоризонт Европа“. За тази цел EIT ще 
поощрява интегрирането на висшето 
образование, научните изследвания и 
стопанската дейност, създавайки по 
този начин благоприятни условия за 
иновации, ще насърчава и подкрепя 
ново поколение предприемачи, като 
работи по-специално за справяне с 
неравенството между половете в 
сферата на предприемачеството, и 
ще стимулира създаването на 
иновативни дружества, със специално 
внимание към МСП, в тясно 
взаимодействие и взаимно допълване с 
Европейския съвет по иновациите 
(ЕСИ). Като прави това, той по-
специално:

Изменение 40

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ще насърчава иновациите и 
предприемачеството чрез по-добро 
образование;

(2) ще насърчава иновациите и 
предприемачеството, както и 
развитието на умения, подкрепата за 
извършване на промени във висшите 
учебни заведения с цел 
преобразуването им в посока 
предприемачество, стимулиране на 
едно по-приобщаващо и качествено 
образование и наставничество, в 
рамките на перспективата за учене 
през целия живот, и програмите за 
трансграничен обмен в рамките на 
Съюза;

Изменение 41

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) ще представя на пазара нови 
решения на глобалните 
предизвикателства.

(3) ще създаде нови решения на 
глобалните и обществените 
предизвикателства.

Изменение 42

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на установените 
предизвикателства, пред които е 
изправен EIT (описани в раздел 1.3.), и с 
цел да се допринесе за постигането на 
горепосочените му основни цели, 
предвидени в [предложението за 
програма „Хоризонт Европа“], 
специфичните цели на EIT за периода 
2021 – 2027 г. са:

С оглед на установените 
предизвикателства, пред които е 
изправен EIT (описани в раздел 1.3.), и с 
цел да се допринесе за постигането на 
горепосочените му основни цели, 
предвидени в приложения I и Ia към 
Регламент [xxx] за създаване на 
„Хоризонт Европа“, специфичните 
цели на EIT за периода 2021 – 2027 г. са:

Изменение 43

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да засили въздействието на ОЗИ 
и на интегрирането на триъгълника на 
знанието;

a) да засили въздействието на ОЗИ 
и тяхната прозрачност и да насърчи 
интегрирането на триъгълника на 
знанието;

Изменение 44

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да увеличи отвореността на 
ОЗИ, като включи по-широк кръг 
заинтересовани страни от целия 
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Съюз.

Изменение 45

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да повиши иновационния 
капацитет на сектора на висшето 
образование чрез насърчаване на 
институционални промени във висшите 
учебни заведения (ВУЗ);

б) да повиши предприемаческия и 
иновационния капацитет на сектора на 
висшето образование в целия Съюз, 
като дава насоки и наблюдава ОЗИ 
при процеса на насърчаване на по-
добра интеграция в иновационните 
екосистеми и извършване на 
институционални промени във висшите 
учебни заведения (ВУЗ);

Изменение 46

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да разшири регионалния обхват 
на EIT с цел да се преодолеят 
регионалните различия в иновационния 
капацитет в целия ЕС.

в) 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 иновационния 
капацитет в целия ЕС и в рамките на 
отделните държави членки, с оглед 
постигане на балансирано географско 
разпределение.

Изменение 47

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) да приложи двугодишна 
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програма за реакция при кризи с 
необходимата гъвкавост, за да може 
да допринесе за защитата на 
съществуващите екосистеми за 
иновации и да подпомогне 
заинтересованите страни към EIT да 
се подготвят за икономическото 
възстановяване.

Изменение 48

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез постигането на поставените цели 
EIT ще допринесе за цялостното научно, 
икономическо/технологично и 
обществено въздействие на „Хоризонт 
Европа“. Той ще продължи да укрепва 
екосистемите за иновации, които 
спомагат за справянето с глобалните 
предизвикателства, като насърчава 
интегрирането на триъгълника на 
знанието в областите на дейност на 
ОЗИ. Чрез процеса на стратегическо 
планиране на „Хоризонт Европа“ ще се 
осигури по-добро хармонизиране на 
дейностите на EIT с останалата част от 
„Хоризонт Европа“. Със своите 
доказани резултати EIT ще играе 
важна роля в рамките на стълб 
„Иновативна Европа“.

Чрез постигането на поставените цели 
EIT ще допринесе за цялостното научно, 
икономическо/технологично и 
обществено въздействие на „Хоризонт 
Европа“. Чрез процеса на стратегическо 
планиране на „Хоризонт Европа“ ще се 
осигури по-добро хармонизиране на 
дейностите на EIT с останалата част от 
„Хоризонт Европа“. EIT ще играе важна 
роля в рамките на стълб „Иновативна 
Европа“ и в цялата програма 
„Хоризонт Европа“.

Изменение 49

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличието на силни полезни 
взаимодействия между EIT и 
Европейския съвет по иновациите ще 
е от ключово значение за 
въздействието на стълб [Иновативна 

Необходими са силни полезни 
взаимодействия между трите 
изпълнителни органа по стълб 
[Иновативна Европа]. При 
междинния преглед на EIT се оценява 
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Европа]. EIT и ЕСИ ще провеждат 
взаимнодопълващи се дейности с цел 
рационализиране на подкрепата, 
предоставяна на иновативните 
предприятия. Опирайки се на 
експертния опит на своите ОЗИ, EIT 
ще предоставяна бенефициерите, 
получаващи финансиране по линия на 
ЕСИ, услуги за ускоряване на бизнеса и 
обучения.

възможността за създаване на звено 
за обслужване на едно гише за 
иновации. Това звено за обслужване на 
едно гише би могло да има поне три 
основни направления: интегриране на 
триъгълника на знанието; европейски 
екосистеми за иновации; разрастване 
на МСП и стартиращите 
предприятия с интензивна 
изследователска и иновационна 
дейност. По-специално EIT и 
Европейският съвет по иновациите 
ще провеждат взаимодопълващи се 
дейности с цел рационализиране на 
подкрепата, предоставяна на 
иновативните предприятия, 
включително услуги за ускоряване на 
бизнеса и обучения.

Изменение 50

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това EIT ще улеснява достъпа на 
бенефициерите на ЕСИ до екосистемите 
за иновации на ОЗИ и до съответните 
участници в триъгълника на знанието. 
По този начин бенефициерите на ЕСИ 
ще могат да участват активно в 
дейностите на ОЗИ, както и да се 
възползват от услугите на ОЗИ. 
Едновременно с това бенефициерите на 
EIT ще могат да кандидатстват за 
инструментите на ЕСИ, когато не е 
възможно да получат подкрепа от 
ОЗИ на EIT. ЕСИ може да помага на 
подкрепяни от ОЗИ стартиращи 
предприятия с висок потенциал за 
растеж да се разрастват бързо. По-
специално, ако бъдат избрани от ЕСИ, 
най-иновативните предприятия, 
подкрепяни от ОЗИ, ще могат да се 
възползват от смесената финансова 
подкрепа, предоставяна от инструмента 
„Ускорител“ на ЕСИ, и/или от 

ОЗИ следва да стимулират 
създаването на иновативни 
дружества, при условия на тясно 
полезно взаимодействие и взаимно 
допълване с ЕСИ. EIT ще участва 
активно в дейностите на форума на 
ЕСИ и ще установи връзки между 
общността на ЕИТ и съответните 
дейности за подкрепа на 
екосистемите за иновации с цел 
избягване на дублирането и 
гарантиране на съгласуваността и 
взаимното допълване на действията. 
EIT ще улеснява достъпа на 
бенефициерите на ЕСИ до екосистемите 
за иновации на ОЗИ и до съответните 
участници в триъгълника на знанието. 
По този начин бенефициерите на ЕСИ 
ще могат да участват активно в 
дейностите на ОЗИ, както и да се 
възползват от услугите на ОЗИ. 
Едновременно с това бенефициерите на 
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финансовата подкрепа, предоставяна от 
инструментите на InvestEU.

EIT ще могат да кандидатстват за 
инструментите на ЕСИ за подкрепа, в 
допълнение към услугите, 
предоставяни от ОЗИ на EIT. ЕСИ 
може да помага на подкрепяни от ОЗИ 
стартиращи предприятия с висок 
потенциал за растеж да се разрастват 
бързо. По-специално най-иновативните 
предприятия, подкрепяни от ОЗИ, ще 
могат да се възползват от ускорен 
достъп до действията на ЕСИ, и по-
конкретно от смесената финансова 
подкрепа, предоставяна от инструмента 
„Ускорител“ на ЕСИ, и/или от 
финансовата подкрепа, предоставяна от 
инструментите на InvestEU. Освен това 
ОЗИ ще идентифицират МСП и 
стартиращи предприятия от 
тяхната общност, които се нуждаят 
от подкрепа за достъп до национални 
и европейски фондове и финансови 
схеми, с цел да се гарантира тяхното 
оцеляване. За тази цел ОЗИ ще 
работят в тясно сътрудничество с 
EIT, ЕСИ и националните органи.

Изменение 51

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще гарантира по-солидни полезни 
взаимодействия и с програмите и 
инициативите, обхванати от стълб 
[„Високи постижения в научната 
област“], за да се ускори трансфера на 
знания, придобити вследствие на 
фундаментални научни изследвания, в 
конкретни приложения, които са от 
полза за обществото. Що се отнася по-
специално до действията „Мария 
Склодовска-Кюри“ (ДМСК), EIT ще 
оказва съдействие за развиването на 
иновационните и предприемаческите 
умения на стипендиантите на ДМСК.

EIT ще гарантира също така по-
солидни полезни взаимодействия с 
всички мисии и съответни 
партньорства, каквито са например 
PRIMA, IMI, EDCTP, FCH, ECSEL, и с 
програмите и инициативите, обхванати 
от стълб [„Високи постижения и 
отворена наука“], за да се ускори 
трансферът на знания, придобити 
вследствие на фундаментални научни 
изследвания, в конкретни приложения, 
които са от полза за обществото. Що се 
отнася по-специално до действията 
„Мария Склодовска-Кюри“ (ДМСК) и 
ЕНС, EIT ще оказва съдействие за 
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развиването на иновационните и 
предприемаческите умения на 
стипендиантите на ДМСК и на 
получателите на безвъзмездни 
средства от ЕНС. Това съдействие се 
оказва доброволно и не води до 
увеличаване на административната 
тежест за бенефициерите.

Изменение 52

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще допринася за стълб [„Глобални 
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“] и ще допълва 
съответните дейности за справяне с 
глобалните предизвикателства и 
повишаване на конкурентоспособността 
на ЕС в световен мащаб. По-специално, 
чрез своите ОЗИ EIT ще се стреми да 
допринася за съответните мисии и 
тематични клъстери и други европейски 
партньорства, в частност като оказва 
подкрепа за мерките в областта на 
търсенето и като предоставя услуги по 
използване на резултатите с цел 
насърчаване на трансфера на 
технологии и ускоряване на търговската 
реализация на постигнатите резултати.

EIT ще допринася за стълб [„Глобални 
предизвикателства и европейска 
конкурентоспособност на 
промишлеността“] и ще допълва 
съответните дейности за справяне с 
глобалните и обществените 
предизвикателства и повишаване на 
устойчивостта и 
конкурентоспособността на ЕС в 
световен мащаб. По-специално, чрез 
своите ОЗИ EIT ще се стреми да 
допринася за съответните мисии и 
тематични клъстери и други европейски 
партньорства, в частност като оказва 
подкрепа за мерките в областта на 
търсенето и като предоставя услуги по 
използване на резултатите с цел 
насърчаване на трансфера на 
технологии и ускоряване на търговската 
реализация на постигнатите резултати.

Изменение 53

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това ще бъдат проучени 
възможностите за полезни 

Освен това ще бъдат проучени 
възможностите за полезни 
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взаимодействия между частта „Обмен 
на високи постижения“ на програма 
„Хоризонт Европа“ и дейностите за 
популяризиране, подкрепяни от EIT. 
По-специално, като целева група, към 
която са ориентирани дейностите на EIT 
за популяризиране, държавите, към 
които е ориентирана част „Обмен на 
високи постижения“ на програма 
„Хоризонт Европа“, ще могат да се 
възползват от експертния опит и 
подкрепата на EIT, за да развиват 
дейности надолу по веригата (т.е. близо 
до пазара).

взаимодействия между частта 
„Разпространяване на високите 
научни постижения и разширяване на 
участието“ на програма „Хоризонт 
Европа“ и на РИС и другите дейности 
за популяризиране, подкрепяни от EIT. 
Целта е да се постигне по-
балансирано представителство на 
дейностите на EIT в целия Съюз. EIT 
предоставя насоки на ОЗИ, с цел да ги 
подпомага при по-пълноценното 
използване на РИС. По-специално, като 
целева група, към която са ориентирани 
дейностите на EIT за популяризиране, 
държавите, към които е ориентирана 
част „Разпространяване на високите 
научни постижения“ на програма 
„Хоризонт Европа“, ще могат да се 
възползват от експертния опит и 
подкрепата на EIT, за да развиват 
дейности надолу по веригата (т.е. близо 
до пазара). Бюджетът на РИС се 
използва и като средство за 
мобилизиране на ЕСИ фондовете. 
Тези полезни взаимодействия се 
използват от ОЗИ за създаване на 
схеми за финансиране, които са 
сходни на действията за разширяване 
на Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации (създаване на 
екипи и туининг).

Изменение 54

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията на EIT за периода 2021 – 
2027 г. ще се ръководи от идеята за 
засилване на ролята на EIT чрез 
поставяне на акцент върху действия, с 
които той ще придаде стойност на 
равнището на ЕС и ще допринесе за 
постигането на целите на „Хоризонт 
Европа“. На първо място, EIT ще 
продължи да подпомага капацитета и 

Стратегията на EIT за периода 2021 – 
2027 г. ще се ръководи от идеята за 
засилване на ролята на EIT чрез 
поставяне на акцент върху 
ориентирана към иновациите 
интеграция на триъгълника на 
знанието, осигуряване на европейска 
добавена стойност и принос за 
постигането на целите на „Хоризонт 
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екосистемите за иновации както 
посредством по-нататъшно развиване и 
разширяване на ОЗИ, така и чрез 
създаването на нови ОЗИ. На второ 
място, въз основа на собствения си опит 
от интегрирането на триъгълника на 
знанието EIT ще оказва пряка подкрепа 
за развиването на предприемаческия и 
иновационния капацитет в сферата на 
висшето образование. И накрая, като 
си служи с по-ефективни 
междусекторни мерки, EIT ще 
гарантира увеличаване на своето 
въздействие на равнището на ЕС. Освен 
това EIT ще подобри действията си в 
редица области с цел да повиши тяхната 
ефективност, ефикасност и въздействие.

Европа“. На първо място, EIT 
продължава да подпомага капацитета и 
екосистемите за иновации както 
посредством по-нататъшно развиване, 
отваряне, увеличаване на 
прозрачността, добро управление и 
разширяване на ОЗИ, така и чрез 
създаването на нови ОЗИ. На второ 
място, въз основа на собствения си опит 
от интегрирането на триъгълника на 
знанието EIT наблюдава развиването на 
предприемаческия и иновационния 
капацитет на дейностите за висше 
образование, интегрирани в 
триъгълника на знанието и прилагани 
от ОЗИ. И накрая, като си служи с по-
ефективни междусекторни мерки, EIT 
полага всички необходими усилия, за 
да гарантира увеличаването на 
своята видимост и въздействие на 
равнището на ЕС. Освен това EIT ще 
подобри действията си в редица 
области, като например насоките 
относно финансовата устойчивост 
на ОЗИ, отвореността, обхвата, 
прозрачността, качеството и 
устойчивостта на собствените му 
дейности и на дейностите на ОЗИ, 
по-голямото участие на МСП и 
стартиращите предприятия, баланса 
между половете и географското 
разпределение, с цел да повиши тяхната 
ефективност, ефикасност и въздействие.

Изменение 55

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интегрирането на триъгълника на 
знанието от EIT и ОЗИ на равнището на 
ЕС, на държавите членки и на 
регионално и местно равнище ще се 
запази като основна задача с цел да се 
укрепят екосистемите за иновации, така 
че те да станат устойчиви, и да се 

Интегрирането на триъгълника на 
знанието от EIT и ОЗИ на равнището на 
ЕС, на държавите членки и на 
регионално и местно равнище ще се 
запази като основна задача с цел да се 
укрепят екосистемите за иновации, така 
че те да станат устойчиви, и да се 
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разработят нови решения на глобалните 
предизвикателства. EIT ще продължи да 
оказва подкрепа за група ОЗИ (вж. 
фигура 2) и допълнително ще 
усъвършенства предлаганата от него 
успешна платформа за тяхното 
създаване, развиване и управление. ОЗИ 
ще продължат да функционират чрез 
центрове за съвместно 
ползване(ЦСП). ОЗИ ще продължат да 
работят за постигане на финансова 
стабилност, така че да достигнат в 
дългосрочен план финансова 
независимост от безвъзмездните 
средства, предоставяни от EIT (най-
късно след 15 години), чрез привличане 
на публични и частни инвестиции.

разработят нови решения на глобалните 
и обществените предизвикателства. 
EIT ще продължи да оказва подкрепа за 
група ОЗИ и допълнително ще 
усъвършенства предлаганата от него 
успешна платформа за тяхното 
създаване, развиване, наблюдение, 
осигуряване на стратегически надзор 
и насоки. ОЗИ ще продължат да 
функционират чрез ЦСП, избрани след 
прозрачни и открити покани за 
представяне на предложения. ОЗИ ще 
продължат да работят за постигане на 
финансова стабилност, така че да 
достигнат в дългосрочен план 
финансова независимост от 
безвъзмездните средства, предоставяни 
от EIT, като се стремят да 
постигнат тази цел след 15 години 
дейност, чрез привличане на публични 
и частни инвестиции. След края на 15-
ата година от дейността и въз основа 
на разширяването на рамковото 
споразумение за партньорство ОЗИ 
следва да могат да участват в 
определени дейности на EIT, свързани 
по-специално с образованието. 
Управителният съвет взема решение 
за такова удължаване на рамковото 
споразумение за партньорство въз 
основа на положителни резултати 
от оценката, извършена от 
независими външни експерти във 
връзка с ефективността на ОЗИ, и 
при условие че те са постигнали 
достатъчно равнище на въздействие 
и финансова стабилност. Това ще 
гарантира, че ОЗИ ще бъдат запазени 
в общността на EIT и че ще 
продължат да постигат определени 
резултати, които иначе не могат да 
бъдат постигнати по икономически 
жизнеспособен начин.

Изменение 56

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще задели голяма част от бюджета 
си за оказване на подкрепа на ОЗИ. Той 
ще наблюдава и анализира 
постиганите от тях резултати и ще 
гарантира, че те работят за 
изпълнението на целите на EIT и на 
програмата „Хоризонт Европа“. 
Освен финансовата подкрепа, като се 
опира на натрупания опит, EIT ще 
упражнява стратегически надзор върху 
ОЗИ и ще дава насоки по хоризонтални 
и специфични въпроси, включително 
относно установяването на полезни 
взаимодействия в рамките на „Хоризонт 
Европа“ и с други инициативи на ЕС. 
По-специално EIT ще оказва подкрепа 
на ОЗИ в създаването на взаимовръзки и 
насърчаването на съвместни дейности 
със съответните европейски 
партньорства и с други релевантни 
инициативи и програми на Съюза.

EIT заделя голяма част от бюджета си за 
оказване на подкрепа на ОЗИ. Въз 
основа на показателите, посочени в 
приложение V към Регламент [xxx] за 
създаване на „Хоризонт Европа“, EIT 
наблюдава и анализира постиганите 
резултати, привлечените инвестиции 
и различните качествени и 
количествени въздействия. Освен 
финансовата подкрепа, като се опира на 
натрупания опит, EIT упражнява 
стратегически надзор върху ОЗИ и дава 
насоки по хоризонтални и специфични 
въпроси, включително относно 
установяването на полезни 
взаимодействия в рамките на „Хоризонт 
Европа“ с други инициативи на ЕС и с 
международни инициативи. По-
специално EIT оказва подкрепа на ОЗИ 
в създаването на взаимовръзки и 
насърчаването на съвместни дейности 
със съответните европейски 
партньорства, мисии на „Хоризонт 
Европа“, ЕСИ и с други релевантни 
инициативи и програми на Съюза, и 
следи създаването на ЦСП извън 
Съюза. EIT следва да положи всички 
възможни усилия за рационализиране 
на терминологията, свързана със 
структурата на всяка ОЗИ, с цел по-
нататъшно опростяване, изясняване 
и повишаване на разпознаваемостта 
на EIT.

Изменение 57

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това той ще наблюдава 
предоставянето на обозначението на 
EIT на програми за образование и 
обучение на ОЗИ и ще търси по-

Освен това той наблюдава, подобрява и 
укрепва обозначението на EIT, което се 
предоставя на програми за 
образование, обучение, 
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ефективен механизъм за гарантиране на 
качеството, включително чрез външно 
признаване и акредитация на 
обозначението на ЕИТ.

наставничество и преквалификация 
на ОЗИ, включително онлайн, и търси 
по-ефективен механизъм за гарантиране 
на качеството, включително чрез 
външно признаване и видимост на 
обозначението на EIT.

Изменение 58

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще улеснява споделените услуги за 
ОЗИ и обмена на опит и добри практики 
между ОЗИ и ще насърчава 
сътрудничеството помежду им 
(съвместни дейности на различни ОЗИ) 
както по тематични, така и по 
хоризонтални въпроси. Потенциалът 
на съвместните дейности на 
различни ОЗИ е най-голям, когато 
няколко ОЗИ работят по общи 
приоритети на политиката на ЕС, за 
които не съществуват специални 
ОЗИ. Обединяването на усилията на 
различните ОЗИ в рамките на 
специфични съвместни действия, 
които са от взаимна полза, има голям 
потенциал за полезни взаимодействия 
и EIT ще стимулира такива дейности и 
ще взема активно участие при 
определянето на съдържанието и 
структурата на съвместните дейности на 
различни ОЗИ. Той ще наблюдава 
изпълнението на съвместните дейности 
на различни ОЗИ, както и постигнатите 
резултати с цел да направи тези 
дейности неразделна част от 
стратегиите на ОЗИ.

EIT трябва да улеснява създаването 
на споделени услуги и механизми на 
общността на ЕИТ, насочени към 
съвместното изпълнение на 
специфични оперативни задачи, 
които са общи за няколко ОЗИ. EIT 
също така улеснява обмена на опит и 
добри практики между ОЗИ и насърчава 
сътрудничеството помежду им 
(съвместни дейности на различни ОЗИ) 
както по тематични, така и по 
хоризонтални въпроси. Взаимното 
обогатяване между различните 
тематични области е все по-важно за 
креативността, иновациите и 
бизнеса. Съвместните дейности на 
различни ОЗИ и специфичните 
съвместни действия имат най-голям 
потенциал за полезни взаимодействия 
и интердисциплинарни ползи, когато 
няколко ОЗИ вече работят по общи 
приоритети на политиката на ЕС и в 
случаите, когато не съществуват 
специални ОЗИ в тази област. EIT 
стимулира такива дейности и взема 
активно участие при определянето на 
съдържанието и структурата на 
съвместните дейности на различни ОЗИ. 
Той наблюдава изпълнението на 
съвместните дейности на различни ОЗИ, 
както и постигнатите резултати, с цел да 
се гарантира дългосрочната 
устойчивост на тези дейности, като 
неразделна част от многогодишните 
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стратегии на EIT и на ОЗИ.

Изменение 59

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще увеличи още повече регионално 
си въздействие чрез по-голяма 
отвореност към потенциални партньори 
и заинтересовани лица и по-ясно 
структурирана регионална стратегия на 
ОЗИ, включително посредством 
връзки към съответните стратегии 
за интелигентно специализиране.

EIT увеличава още повече регионално 
си въздействие чрез по-голяма 
отвореност на ОЗИ към широк кръг 
потенциални партньори и 
заинтересовани лица, балансирано 
географско разпределение, засилено 
разпространение и използване на 
резултатите и по-ясно структурирана 
регионална стратегия на ОЗИ. Всяка 
ОЗИ разработва такава регионална 
стратегия, като неразделна част от 
своя многогодишен бизнес план, с цел 
укрепване на отношенията с 
регионалните и местните участници 
в процеса на иновации, включително и 
МСП. Когато е целесъобразно, ОЗИ 
следва да покажат, че са свързани със 
стратегиите за интелигентно 
специализиране и с дейностите на 
тематичните платформи и 
междурегионалните инициативи, в 
това число и управляващите органи 
на ЕСИ фондовете. EIT наблюдава 
непрекъснато изпълнението на тези 
териториални стратегии, в т.ч. 
ефекта на ливъридж на ЕСИ 
фондовете.
EIT наблюдава също така начина на 
функциониране на ЦСП и на 
интегрирането им в местните 
екосистеми за иновации. Освен това 
ОЗИ засилват тази интеграция и чрез 
създаването на иновационни 
центрове, които следва да служат 
като входна точка за взаимодействие 
с регионалните и местните 
участници в триъгълника на 
знанието. Иновационните центрове 
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могат да спомогнат за създаването 
на полезни взаимодействия, 
интернационализиране на местните 
мрежи, откриване на възможности за 
финансиране и сътрудничество, 
предоставяне на съвети на 
публичните органи и подпомагане на 
бенефициерите. Иновационните 
центрове могат също така да 
прераснат в ЦСП.
Въпреки че високите постижения 
остават основен критерий при избора 
на партньори, проекти или нови 
центрове за споделено ползване, 
следва да се обърне специално 
внимание на изграждането на 
устойчиви структури и екосистеми 
за иновации в държавите и 
регионите, които постигат скромни 
и умерени резултати в областта на 
иновациите, по-специално ако те все 
още не участват в някоя общност на 
EIT. Когато е строго необходимо да се 
избира между предложения с 
равностойни резултати от оценката, 
ОЗИ трябва да отдадат приоритет 
на тези предложения, които:
a) включват по-голям брой държави и 
региони с по-слаби резултати в 
областта на научните изследвания и 
иновациите или които постигат 
скромни или умерени резултати в 
областта на иновациите, както е 
определено в член 2, точка 8 от 
Регламента за EIT [xxx];
б) включват по-голям брой региони 
или държави, които все още не 
участват в общността на ОЗИ;
в) включват региони и държави, 
които са се ангажирали да осигурят 
финансов принос от ЕСИ фондовете.

Изменение 60

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Регионалната иновационна схема на 
EIT, ръководена от EIT и изпълнявана 
от ОЗИ, функционираше до настоящия 
момент на доброволна основа. От 
2021 г. нататък РИС на EIT ще стане 
неразделна част от многогодишната 
стратегия на ОЗИ. EIT ще продължи 
да дава насоки и да оказва подкрепа на 
ОЗИ при изготвянето на 
многогодишните стратегии за РИС на 
EIT и тяхното изпълнение. 
Дейностите по РИС на EIT ще 
продължат да се осъществяват с 
повишена подкрепа за капацитета за 
иновации на държавите и регионите, 
показващи недостатъчни резултати 
в сферата на иновациите. Бюджетът 
на EIT, предвиден за изпълнението на 
дейностите по РИС на EIT, ще 
представлява поне 10% от общото 
финансиране, предоставяно от EIT в 
подкрепа на ОЗИ, с което ще се 
увеличи броят на партньорите на 
ОЗИ от целевите региони. 
Дейностите, подкрепяни чрез РИС, 
ще имат за цел:

Регионалната иновационна схема на 
EIT, ръководена от EIT и изпълнявана 
от ОЗИ, функционираше до настоящия 
момент на доброволна основа. От 
2021 г. нататък РИС на EIT става 
задължителна и неразделна част от 
многогодишните стратегии на ОЗИ. EIT 
гарантира, че дейностите на РИС се 
използват като мост към: 

(i) съответните стратегии за 
интелигентно специализиране на 
научните изследвания и иновациите, 
като по този начин се привличат 
други инвестиции, и по-специално 
ЕСИ фондове;
(ii) интеграцията на потенциални 
нови партньори, като по този начин 
се разширява географският обхват на 
ОЗИ.
EIT продължава да дава насоки и да 
оказва подкрепа на ОЗИ при 
изготвянето и изпълнението на 
многогодишните стратегии за РИС 
на EIT. Дейностите по РИС на EIT 
ще продължат да се осъществяват 
със засилена подкрепа за капацитета 
за иновации на държавите и 
регионите, включително и най-
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отдалечените региони, които 
постигат скромни или умерени 
резултати в областта на иновациите 
съгласно определението в член 2, 
точка 8 от Регламента за EIT [xxx] и 
които имат ограничено участие в 
дейностите на ОЗИ. Бюджетът на 
EIT, предвиден за изпълнението на 
дейностите по РИС на EIT, е най-
малко 15% от общото финансиране, 
предоставяно от EIT в подкрепа на 
ОЗИ, с което ще се спомогне за 
увеличаване на броя на партньорите 
на ОЗИ от целевите региони. 
Дейностите, подкрепяни чрез РИС, 
имат за цел:

Изменение 61

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— да повишават капацитета за 
иновации на местната екосистема 
посредством дейности по изграждане на 
капацитет и по-тясно взаимодействие 
между местните участници в процеса на 
иновации (клъстери, мрежи, регионални 
органи, висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
институции за ПОО);

— да допринесат за повишаване 
на капацитета за иновации на 
регионалната и местната екосистема в 
целия Съюз посредством дейности по 
изграждане на капацитет и по-тясно 
взаимодействие между регионалните и 
местните участници в процеса на 
иновации (клъстери, мрежи, регионални 
органи, висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
институции за ПОО);

Изменение 62

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— да изграждат връзки между 
местните и паневропейските екосистеми 

— да привличат нови партньори в 
ОЗИ на EIT, да разширяват 
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за иновации чрез сътрудничество с ОЗИ 
на EIT и техните центрове за съвместно 
ползване.

географския обхват на ОЗИ на EIT, 
включително чрез иновационните 
центрове на EIT, и да изграждат връзки 
между местните и паневропейските 
екосистеми за иновации чрез 
привличане на нови партньори, 
разширяване на географския обхват и 
сътрудничество с ОЗИ на EIT и техните 
центрове за съвместно ползване.

Изменение 63

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- привличане на допълнително 
частно и публично финансиране, като 
се обръща специално внимание на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Изменение 64

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наред с това, за да се гарантира по-
задълбоченоинтегриране на ОЗИ в 
местните екосистеми за иновации, 
от всяка ОЗИ ще се изисква да 
разработи и приложи стратегия, 
насочена към укрепване на 
отношенията с регионалните и 
местните участници в процеса на 
иновации,като EIT ще наблюдава 
активно прилагането на 
стратегията. В многогодишната 
стратегия и бизнес плана на ОЗИ 
следва да бъде интегриран 
ориентиран към местните условия 
подход към иновациите, който да се 
опира на ЦСП (и РИС) на ОЗИ и по 
този начин да се използва ролята им 

заличава се
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на портал за достъп до дадена 
общност за знания и иновации и за 
взаимодействие с партньорите в 
ЦСП. ОЗИ следва да покажат, че са 
свързани с местните стратегии за 
интелигентно специализиране и с 
дейностите на съответни 
тематични платформи и 
междурегионални инициативи, в това 
число и управляващите органи на 
ЕСИ фондове. EIT ще извършва 
наблюдение и върху начина на 
функциониране на ЦСП и как те се 
интегрират в местните екосистеми 
за иновации.

Изменение 65

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да допринесе за справяне с новите 
и нововъзникващите глобални 
предизвикателства EIT ще 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 техният потенциал и 
добавена стойност, които да бъдат 
реализирани чрез модела на EIT. При 
стартирането на нови ОЗИ ще се вземат 
под внимание стратегическото 
планиране на „Хоризонт Европа“ и 
отпуснатия за EIT бюджет за периода 
2021 – 2027 г. Приложимите критерии 
за подбора на европейски партньорства, 
установени в приложение III към 
[Регламента за програма „Хоризонт 
Европа“], ще бъдат включени в 
поканата за представяне на 
предложения за ОЗИ и спазването им 
ще бъде преценено при оценяването.

С цел да допринесе за справяне с новите 
и нововъзникващите глобални 
предизвикателства, EIT публикува 
открити и прозрачни покани за 
създаване на нови ОЗИ в приоритетни 
области, подбрани измежду 
тематични области от 
стратегическо значение, въз основа на 
критерии, чрез които ще се оценяват, 
наред с други аспекти, тяхната 
релевантност за приоритетите на 
политиките на Съюза във връзка със 
справянето с глобалните и 
обществените предизвикателства, 
както и техният потенциал и добавена 
стойност, които да бъдат реализирани 
чрез модела на EIT. При стартирането 
на нови ОЗИ се вземат под внимание 
стратегическото планиране на 
„Хоризонт Европа“ и отпуснатия за EIT 
бюджет за периода 2021 – 2027 г. 
Приложимите критерии за подбора на 
европейски партньорства, установени в 
приложение III към [Регламента за 
програма „Хоризонт Европа“], се 
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включват в поканата за представяне на 
предложения за ОЗИ и спазването им се 
преценява при оценяването.

Изменение 66

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на предложение на 
управителния съвет на EIT и на неговия 
анализ се предлага през 2022 г. да бъде 
поставено началото на ОЗИ в областта 
на културните и творческите индустрии 
(КТИ), като за целта през 2021 г. ще 
бъде публикувана покана за представяне 
на предложения. Тази приоритетна 
област се допълва в най-голяма 
степен с осемте ОЗИ, които EIT вече 
е създал, както и с потенциалните 
приоритетни области за другите 
европейски партньорства, които ще 
бъдат започнати в рамките на 
„Хоризонт Европа“. КТИ са сектор с 
голям потенциал за растеж, много 
инициативи по места и силен 
интерес на гражданите. Те са силно 
интегрирани в местните и 
регионалните си екосистеми. Този 
сектор обаче е все още силно 
разпокъсан и новаторите и 
създателите на предприятия нямат 
необходимите предприемачески и 
новаторски умения. Чрез своя подход 
за интегриране на триъгълника на 
знанието, дългосрочна перспектива и 
ориентиран към местните условия 
подход евентуална ОЗИ би била най-
доброто средство за преодоляване на 
тези препятствия. В приложение 1Б 
към настоящата СИП се съдържа 
информационен документ, обобщаващ 
предизвикателствата в сектора на 
КТИ и очакваното въздействие от 
бъдещата ОЗИ.

Въз основа на предложение на 
управителния съвет на EIT и на неговия 
анализ се предлага през 2022 г. да бъде 
поставено началото на ОЗИ в областта 
на културните и творческите сектори и 
индустрии (КТСИ), като за целта през 
2021 г. ще бъде публикувана покана за 
представяне на предложения. Ако обаче 
управителният съвет на EIT счете за 
целесъобразно провеждането на 
допълнителни консултации със 
заинтересованите страни преди 
публикуването на поканата за 
представяне на предложения, той 
може да отложи това публикуване до 
2022 г. с цел създаване на ОЗИ за 
КТСИ през 2023 г. 
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Предлага се създаването на втора 
ОЗИ в областта „Сектори на водите, 
мореплаването и моретата и 
техните екосистеми“ (ОЗИ „Води“) 
през 2025 г., с покана за представяне 
на предложения, която да бъде 
публикувана през 2024 г. Все пак, 
Комисията, с помощта на независими 
експерти, извършва оценка на 
въздействието, за да прецени 
целесъобразността на областта 
„Сектори на водите, мореплаването и 
моретата и техните екосистеми“ до 
2023 г. Ако оценката покаже 
отрицателен резултат, Комисията 
предлага изменение на приложение 1А 
и приложение 1Б, като взема предвид 
приноса на управителния съвет на 
EIT и процеса на стратегическо 
планиране на програмата „Хоризонт 
Европа“.

Изменение 67

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетната област на 
секторите на водите, мореплаването 
и моретата и техните екосистеми 
обхваща широк кръг от традиционни 
и нововъзникващи икономически 
сектори, които са неразривно 
свързани с природен капитал на 
околната среда, подложен на натиск. 
Тази област ще играе ключова роля за 
постигането до 2050 г. на неутрален 
по отношение на климата, устойчив 
и конкурентоспособен Съюз, тъй 
като новите технологии и 
необходимостта от декарбонизиране 
на икономиката водят до все по-
голяма употреба и експлоатация на 
морските и водните ресурси. 
Моретата, океаните и вътрешните 
водоеми играят важна роля за 
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климатичните процеси, здравето и 
благосъстоянието на хората, за 
осигуряването на храна, опазването 
на биологичното разнообразие, за 
ключовите екосистемни услуги, 
енергията от възобновяеми 
източници и други ресурси. 
Пречистването на отпадъчните води 
ще намали количеството използвана 
енергия, патогенните бактерии при 
изсушаването на утайки от 
отпадъчни води, и като цяло ще 
увеличи ефикасността и качеството 
на работа на пречиствателните 
станции. Тази приоритетна област 
допълва осемте съществуващи ОЗИ. В 
приложение 1Ба към настоящата 
СИП се съдържа информационен 
документ, обобщаващ 
предизвикателствата в тази област 
и очакваното въздействие от 
бъдещата ОЗИ.

Изменение 68

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетната област на КТСИ се 
характеризира с голяма 
допълняемост спрямо осемте ОЗИ, 
които EIT вече е създал, както и 
спрямо потенциалните приоритетни 
области на другите европейски 
партньорства, които ще бъдат 
стартирани в рамките на „Хоризонт 
Европа“. Културните и творческите 
сектори се характеризират с голям 
потенциал за растеж, множество 
инициативи на местно равнище и 
силен интерес от страна на 
гражданите. Те са силно интегрирани 
в местните и регионалните 
екосистеми. Но културните и 
творческите индустрии и сектори все 
още са силно разпокъсани и 
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новаторите и създателите на 
предприятия нямат необходимите 
предприемачески и новаторски 
умения. Една ОЗИ може да преодолее 
тези препятствия най-добре чрез 
прилагане на подход за интегриране 
на триъгълника на знанието, 
дългосрочна перспектива и подход, 
ориентиран към местните условия. В 
приложение 1Б се съдържа 
информационен документ, обобщаващ 
предизвикателствата в тази област 
и очакваното въздействие от 
бъдещата ОЗИ.

Изменение 69

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се има предвид предложеният 
бюджет за EIT, през 2025 г. би могло 
да се постави началото на втора нова 
ОЗИ, като поканата за представяне 
на предложения за нея ще се 
публикува през 2024 г., след изменение 
на приложение 1А, за да се добави 
нова(и) приоритетна(и) област(и). 
Приоритетната(ите) област(и) ще 
бъде(ат) подбрани, като се вземат 
под внимание предложенията на 
управителния съвет на EIT. В тези 
предложения ще се вземат предвид 
приоритетните области, които ще 
бъдат посочени в стратегическия план 
за научни изследвания и иновации на 
„Хоризонт Европа“, и критериите за 
подбор на европейските партньорства, и 
по-специално отвореност, прозрачност, 
добавена стойност от ЕС, 
съгласуваност и полезни 
взаимодействия. Критериите за 
подбор на новите ОЗИ ще бъдат 
приведени в съответствие с тези в 
„Хоризонт Европа“. Те ще имат за 
цел също така да помагат за 

Могат да бъдат подбрани и други нови 
ОЗИ, ако към бюджета на EIT се 
добавят допълнителни средства, 
като се вземат предвид 
приоритетните области, които ще 
бъдат посочени в предложението на 
управителния съвет на EIT и в 
стратегическия план за научни 
изследвания и иновации на „Хоризонт 
Европа“, и критериите за подбор на 
европейските партньорства, и по-
специално отвореност, прозрачност, 
добавена стойност от ЕС, принос към 
целите за устойчиво развитие, 
съгласуваност и полезни 
взаимодействия. Възможно е да бъдат 
подбрани и други нови ОЗИ, ако към 
бюджета, предвиден за EIT, бъдат 
предоставени допълнителни средства.
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изпълнението на приоритетите на 
политиките на ЕС, като например 
мисии и цели за устойчиво развитие. 
Възможно е да бъдат подбрани и други 
нови ОЗИ, ако към бюджета, предвиден 
за EIT, бъдат предоставени 
допълнителни средства.

Изменение 70

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 3 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT: заличава се
ще укрепва екосистемите за 
иновации, като продължава да оказва 
подкрепа на съществуващите ОЗИ по 
отношение на глобалните 
предизвикателства посредством 
интегриране на триъгълника на 
знанието;
определя области за сътрудничество 
между различните ОЗИ по теми от 
стратегическо и политическо 
значение и насърчава засилването на 
това сътрудничество;
гарантира разработването и 
изпълнението от ОЗИ на стратегия 
за установяване на сътрудничество и 
полезни взаимодействия със 
съответните европейски 
партньорства и с други релевантни 
инициативи и програми на Съюза;
гарантира, че ОЗИ прилагат 
приобщаващ подход, насочен към 
укрепване на техните 
взаимоотношения с националните, 
регионалните и местните участници 
в процеса на иновации;
гарантира по-широко регионално 
въздействие в резултат от 
дейностите по РИС на EIT, както и 
тяхното пълно интегриране в 



PE641.138v03-00 52/169 RR\1208489BG.docx

BG

многогодишните стратегии на ОЗИ.
ще постави началото на нови ОЗИ в 
подбрани тематични области от 
стратегическо значение, като 
започне с ОЗИ в областта на 
културните и творческите 
индустрии, която ще стартира през 
2022 г.

Изменение 71

Предложение за решение
Приложение І – точка 3 – подточка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2. Подпомагане на капацитета за 
иновации на висшето образование

3.2. Подпомагане на капацитета за 
предприемачество и иновации на 
висшето образование

Изменение 72

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством модела за интегриране на 
триъгълника на знанието EIT спомогна 
за преодоляване на трайното разделение 
между висшето образование, 
научноизследователската дейност и 
иновациите. По-специално EIT е ключов 
инструмент за развиването на 
човешкия капитал, благодарение на 
ясния акцент, който поставя върху 
образованието, насочено към 
предприемачеството. Въздействието на 
EIT обаче остава ограничено до 
партньорите на ОЗИ.

Посредством модела за интегриране на 
триъгълника на знанието EIT спомогна 
за преодоляване на трайното разделение 
между висшето образование, 
научноизследователската дейност и 
иновациите. По-специално EIT и 
неговите ОЗИ са важни за развиването 
на човешкия капитал, благодарение на 
ясния акцент, който поставят върху 
иновациите и образованието, насочено 
към предприемачеството. 
Въздействието на EIT обаче не следва 
да бъде ограничено до партньорите на 
ОЗИ, а следва да бъде разширено.
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Изменение 73

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да подпомогнат в по-широка степен 
иновациите, висшите учебни заведения 
в Европа трябва да бъдат иновативни и 
предприемчиви в подхода си към 
образованието, научните изследвания и 
ангажимента към бизнеса, както и към 
местните екосистеми за иновации в 
широк смисъл, включително 
гражданското общество.

За да подпомогнат в по-широка степен 
иновациите, висшите учебни заведения 
в Европа трябва да бъдат иновативни и 
предприемчиви в подхода си към 
образованието, научните изследвания и 
ангажимента към бизнеса, както и към 
местните и регионалните екосистеми за 
иновации в широк смисъл, включително 
гражданското общество, публичните 
институции и организациите от 
третия сектор, по възможно най-
приобщаващия и балансиран по 
отношение на половете начин. 
Поради това ОЗИ следва да подобрят 
редовните академични дейности и да 
доразвият капацитета за 
предприемачество и иновации на 
висшите учебни заведения в рамките 
на дейностите на ОЗИ.

Изменение 74

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Превръщането на висшите учебни 
заведения в по-иновативни и 
предприемчиви организации изисква 
ясна стратегия, методологическа 
рамка и заделяне на ресурси. 
Благодарение на своя опит EIT е в 
изключително добра позиция да 
оказва подкрепа за развиването на 
предприемачески капацитет и 
капацитет за иновации от ВУЗ в 
рамките на „Хоризонт Европа“.

В сътрудничество с Комисията и въз 
основа на данните на ОЗИ, EIT 
трябва да планира и да стартира 
инициатива в областта на висшето 
образование, за да подкрепи 
развиването на капацитет за 
иновации и предприемачество в 
триъгълника на знанието, като тази 
инициатива ще бъде реализирана от и 
чрез ОЗИ. Въз основа на резултатите 
от оценката, която ще бъде 
извършена от независими експерти в 
края на първите три години след 
стартирането на инициативата в 
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областта на висшето образование, 
управителният съвет на EIT ще реши 
дали инициативата да бъде 
продължена, да бъде подобрена или да 
бъде прекратена.

Изменение 75

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите ще се изпълняват от EIT 
чрез ОЗИ, като това ще става по открит 
и целенасочен начин, който ще има за 
цел да се повиши капацитета за 
иновации във висшето образование, за 
да може по-голям брой висши учебни 
заведения да се включат във веригите 
за създаване на стойност и екосистемите 
за иновации. Тези дейности ще допълват 
интервенциите на EIT в областта на 
образованието и ще бъдат неразделна 
част от дейностите по интегриране 
на триъгълника на знанието на ОЗИ, по-
специално като ги правят по-отворени и 
по-достъпни и за други освен 
партньорите на ОЗИ. Въздействието 
на EIT ще надхвърли ОЗИ и ще 
допринесе за основната мисия на EIT – 
да насърчава устойчивия икономически 
растеж и конкурентоспособността чрез 
увеличаване на капацитета за иновации 
на държавите членки, в съответствие с 
целите на програма „Хоризонт Европа“ 
за насърчаване на предприемаческите и 
иновационните умения в перспективата 
на учене през целия живот, 
включително увеличаване на 
капацитета на ВУЗ в цяла Европа.

Дейностите се изпълняват от ОЗИ, като 
това ще става по открит, прозрачен и 
целенасочен начин, който ще има за цел 
да се повиши капацитетът за 
иновации във висшето образование, за 
да се интегрират висшите учебни 
заведения, които все още не си 
партнират с ОЗИ във веригите за 
създаване на стойност и екосистемите за 
иновации. Тези дейности ще допълват 
интервенциите на EIT в областта на 
образованието в триъгълника на 
знанието на всяка ОЗИ, по-специално 
като ги правят по-отворени и по-
достъпни и за други, освен партньорите 
на ОЗИ.

Инициативата за висше образование, 
осъществявана от ОЗИ, следва да 
подобри, наред с другото, обмена на 
добри практики в областта на 
организационното обучение, 
професионалните напътствия и 
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наставничеството, разработването 
на курсове и обучението за 
повишаване на квалификацията и за 
преквалификация, разработването на 
планове за действие за признаване на 
потребностите в определени 
области, като например управление 
на иновациите, създаване на 
стартиращи предприятия, 
устойчивост и неутралност по 
отношение на климата, трансфер на 
технологии, управление на правата 
върху интелектуалната собственост, 
интегриране на перспективата за 
равенство между половете в 
областта на иновациите, 
ангажираност с местните 
заинтересовани страни и други 
дейности, свързани с капацитета за 
иновации.
ОЗИ включат в многогодишната 
стратегия своите дейности, насочени 
към укрепване на капацитета за 
иновации на висшите учебни 
заведения. Обхватът на дейностите 
надхвърля рамките на ОЗИ и 
допринася за основната мисия на EIT – 
да насърчава устойчивия европейски 
икономически растеж и 
конкурентоспособността чрез 
увеличаване на капацитета за иновации 
на държавите членки, в съответствие с 
целите на програма „Хоризонт Европа“ 
за насърчаване на предприемаческите и 
иновационните умения в перспективата 
на учене през целия живот, като винаги 
се взема под внимание измерението, 
свързано с равенството между 
половете.

Изменение 76

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата, оказвана от EIT, ще се 
опира на инициативи на политиката, 
като рамките HEInnovate (иновации във 
висшето образование)24 и RIIA25, които 
са доказали значимостта си в редица 
ВУЗ-ове и държави членки в целия ЕС. 
EIT ще разработи спомагателните 
дейности в тясно сътрудничество с 
Комисията и ще гарантира 
съгласуваност и допълване със 
съответните дейности по програма 
„Хоризонт Европа“, „Еразъм“ и други 
програми. Конкретните подробности 
във връзка с процеса на изпълнение и 
постигане на поставените цели ще бъдат 
доразвити и уточнени през първите три 
години, като по време на тази 
пилотна фаза ще бъдат предмет на 
наблюдение и оценка, преди да бъдат 
приложени в по-широк мащаб.

EIT и ОЗИ ще се опират на 
инициативи на политиката, като 
например рамките за европейските 
университети, HEInnovate (иновации 
във висшето образование)24 и RIIA25, 
които са доказали значимостта си в 
редица ВУЗ-ове и държави членки в 
целия ЕС. EIT предоставя подкрепа на 
ОЗИ при разработването на 
спомагателните дейности, като се 
гарантира съгласуваност и допълване 
със съответните дейности по програма 
„Хоризонт Европа“, „Еразъм“ и други 
програми. Конкретните подробности 
във връзка с процеса на изпълнение и 
постигане на поставените цели ще бъдат 
доразвити и уточнени през първите три 
години на инициативата за висшето 
образование и ще бъдат предмет на 
наблюдение.

__________________ __________________
24 HEInnovate е политическа рамка, 
разработена от Европейската комисия и 
ОИСР. HEInnovate предлага на висшите 
учебни заведения методология, 
позволяваща им да определят областите, 
в които капацитетът за иновации може 
да бъде доразвит, и да формулират 
подходящи стратегии и действия, за да 
постигнат желаното въздействие. 
HEInnovate почива на солидни 
методологични данни с осем области за 
изграждане на капацитет: ръководство и 
управление; цифрова трансформация; 
организационен капацитет; преподаване 
и обучение по предприемачество; 
подготовка и подпомагане на 
предприемачи; обмен на знания; 
интернационализация и измерване на 
въздействието. ОИСР е публикувала 
редица доклади по държави, опиращи се 
на HEInnovate, вж. поредицата 
проучвания на ОИСР, посветени на 
уменията, на адрес: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

24 HEInnovate е политическа рамка, 
разработена от Европейската комисия и 
ОИСР. HEInnovate предлага на висшите 
учебни заведения методология, 
позволяваща им да определят областите, 
в които капацитетът за иновации може 
да бъде доразвит, и да формулират 
подходящи стратегии и действия, за да 
постигнат желаното въздействие. 
HEInnovate почива на солидни 
методологични данни с осем области за 
изграждане на капацитет: ръководство и 
управление; цифрова трансформация; 
организационен капацитет; преподаване 
и обучение по предприемачество; 
подготовка и подпомагане на 
предприемачи; обмен на знания; 
интернационализация и измерване на 
въздействието. ОИСР е публикувала 
редица доклади по държави, опиращи се 
на HEInnovate, вж. поредицата 
проучвания на ОИСР, посветени на 
уменията, на адрес: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/
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25 Рамката за оценяване на 
въздействието върху иновациите на 
регионално равнище (Regional 
Innovation Impact Assessment 
framework – RIIA) беше разработена от 
Европейската комисия като първа 
стъпка за даване на насоки във връзка с 
оценяването на въздействието на 
университетите върху иновациите чрез 
разработването на практически казуси, 
почиващи на метрически данни. 
Оценката на въздействието върху 
иновациите, напр. чрез RIIA, би могла 
евентуално да бъде обвързана с 
инструменти за финансиране на 
регионално, национално или европейско 
равнище, които се базират на 
постигнатите резултати в областта на 
иновациите.

25 Рамката за оценяване на 
въздействието върху иновациите на 
регионално равнище (Regional 
Innovation Impact Assessment 
framework – RIIA) беше разработена от 
Европейската комисия като първа 
стъпка за даване на насоки във връзка с 
оценяването на въздействието на 
университетите върху иновациите чрез 
разработването на практически казуси, 
почиващи на метрически данни. 
Оценката на въздействието върху 
иновациите, напр. чрез RIIA, би могла 
евентуално да бъде обвързана с 
инструменти за финансиране на 
регионално, национално или европейско 
равнище, които се базират на 
постигнатите резултати в областта на 
иновациите.

Изменение 77

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще има ръководна и 
координационна роля при 
изпълнението и наблюдението на 
дейностите, които ще се 
осъществяват от ОЗИ. Особено 
внимание ще се отделя за 
осигуряването на: приобщаващ подход с 
цел привличането на ВУЗ-ове извън 
партньорите на ОЗИ; 
интердисциплинарен и междусекторен 
подход; и връзка със стратегията за 
интелигентна специализация на 
Европейската комисия, както и със 
съответни тематични платформи и РИС 
на EIT.

Всяка ОЗИ отделя особено внимание 
за осигуряването на: открит и 
приобщаващ подход с цел привличането 
на ВУЗ-ове извън партньорите на ОЗИ, 
за да се гарантира възможно най-
широк географски обхват; 
интердисциплинарен и междусекторен 
подход; по-широко участие на 
жените в секторите, в които те са 
по-слабо представени; и връзка със 
стратегията за интелигентно 
специализиране на Европейската 
комисия, както и със съответни 
тематични платформи като механизма 
за подкрепа в областта на 
политиките и РИС на EIT. 
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Изменение 78

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще обвърже подкрепата си за 
развиването на капацитет за 
иновации във висшето образование с 
обозначението на EIT, което 
понастоящем се присъжда на 
образователните програми на ОЗИ. По-
специално участващите висши учебни 
заведения ще могат да се включат в 
използването на обозначението на EIT. 
Наред с това EIT ще разшири 
приложението на обозначението на 
EIT, така че то да се прилага и за 
дейности за учене през целия живот, 
включващи и достигащи до по-широка 
целева група от студенти, по-възрастни 
учащи лица и институции (включително 
институции за ПОО), които са извън 
ОЗИ. Прилагането на обозначението 
извън общността на EIT ще има по-
силно структурно въздействие на 
всички равнища (индивид, програма и 
институция).

EIT ще подкрепи ОЗИ при 
прилагането на обозначението на EIT, 
което понастоящем се присъжда на 
образователните програми на ОЗИ. 
Участващите висши учебни заведения 
ще бъдат стимулирани да използват 
обозначението на EIT. ОЗИ на EIT 
следва да използват по-добре 
обозначението на EIT, като разширят 
обхвата му, така че да включи и 
дейности за учене през целия живот, 
наставничество, професионално 
обучение, програми за квалификация и 
преквалификация, масови отворени 
онлайн курсове (МООК), включващи и 
достигащи до по-широка целева група 
от студенти, по-възрастни учащи лица и 
институции (включително институции 
за ПОО), които са извън партньорите 
на ОЗИ. Прилагането на обозначението 
извън общностите на ОЗИ към EIT се 
очаква да има по-силно структурно 
въздействие на всички равнища 
(индивид, програма и институция). EIT 
следва да наблюдава ефективността 
във връзка с разширяването на 
обхвата на обозначението на EIT за 
програмите за образование и обучение 
на ОЗИ.

Изменение 79

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще се насочи по-специално към 
ВУЗ-ове от държави с умерени и 
скромни резултати в областта на 
иновациите и към други слабо 

ОЗИ осъществяват своите дейности 
за висше образование чрез открити и 
прозрачни покани за представяне на 
предложения. ОЗИ се насочват към 
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представящи се региони, които желаят 
да постигнат по-сериозни резултати в 
сферата на иновациите и да подобрят 
стратегиите си за интелигентно 
специализиране. EIT ще задели за тази 
мярка поне 25% от общия бюджет, 
предназначен за тези дейности.

ВУЗ-ове в целия Съюз, но по-специално 
към такива в държави и региони с 
умерени и скромни резултати в областта 
на иновациите и към други слабо 
представящи се региони, които желаят 
да постигнат по-сериозни резултати в 
сферата на иновациите и да подобрят 
стратегиите си за интелигентно 
специализиране. ОЗИ на EIT заделят 
подходящ бюджет за тези дейности, 
а критериите за допустимост, които 
ще бъдат включени в поканите за 
представяне на предложения, 
гарантират, че значителен брой от 
ВУЗ-овете, които участват в 
проектите, не са свързани с ОЗИ.

Изменение 80

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT: заличава се
— в сътрудничество с Комисията ще 
проектира и даде ход на дейности за 
подпомагане на развиването на 
капацитет за иновации във висшето 
образование, които ще се 
осъществяват чрез ОЗИ от 2021 г. 
нататък;
— ще въведе информационна схема, за 
да стимулира ВУЗ-ове от държави с 
умерени и скромни резултати в 
сферата на иновациите да развиват 
капацитета си за иновации;
— ще предостави конкретни насоки, 
експертен опит и наставничество за 
участващите висши учебни 
заведения;
— ще укрепи статута и ще разшири 
приложното поле на обозначението 
на EIT отвъд ОЗИ, за да се включат и 
ВУЗ-овете, участващи в действието.
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Изменение 81

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съобщение (1) Комуникация и 
разпространение на информация

Изменение 82

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще подобри комуникацията и 
видимостта си. С все по-големия си 
брой ОЗИ и ново действие в подкрепа 
на развитието на 
предприемачеството на ВУЗ, EIT ще 
засили усилията си да получи по-
широко признание като марка за 
качество за иновациите. Това 
управление на марката, както и по-
добрата комуникация са от решаващо 
значение, особено по отношение на 
гражданите, тъй като иновациите, 
произтичащи от работата на EIT, 
спомагат да се докаже конкретното 
въздействие на инвестициите на ЕС чрез 
Европейската рамкова програма за 
научни изследвания и иновации. EIT ще 
прилага подобрена брандинг 
стратегия спрямо основните си 
заинтересовани участници (ВУЗ, 
научноизследователски организации, 
предприятия и др.) във всички 
държави членки и извън тях в 
съответствие с подхода за 
комуникация, предвиден в „Хоризонт 
Европа“.

EIT и ОЗИ подобряват и засилват 
комуникацията и видимостта си и 
прилагат подобрена брандинг 
стратегия спрямо основните 
заинтересовани участници (ВУЗ, 
научноизследователски организации, 
стартиращи предприятия и МСП, 
организации от третия сектор и др.) 
във всички държави членки и извън 
тях, в съответствие с подхода за 
комуникация, предвиден в „Хоризонт 
Европа“. С все по-големия си брой ОЗИ 
и нови инициативи за подкрепа на 
капацитета за иновации и 
предприемачество на ВУЗ, EIT ще 
засили усилията си да получи по-
широко признание за подкрепата на 
Съюза като марка за качество за 
иновациите. Това управление на 
марката, както и по-добрата 
комуникация са от решаващо значение, 
особено по отношение на гражданите, 
регионалните и националните органи, 
тъй като иновациите, произтичащи от 
съвместната работа на EIT и ЕСИ, 
спомагат да се докаже конкретното 
въздействие на инвестициите на ЕС чрез 
Европейската рамкова програма за 
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научни изследвания и иновации.

Изменение 83

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигури по-широко 
разпространение и по-добро разбиране 
на възможностите, предлагани от EIT, 
институтът ще проучи възможността 
за предоставяне на повече насоки и 
помощ по аспекти, свързани с участието 
в ОЗИ към EIT в цяла Европа чрез 
надграждане върху съществуващите 
информационни мрежи в цяла Европа.

За да се осигури по-широко 
разпространение и по-добро разбиране 
на възможностите, предлагани от EIT, 
институтът ще предоставя повече 
насоки и помощ по аспекти, свързани с 
участието в ОЗИ към EIT в цяла Европа. 
Специалната мрежа от служители 
за връзка на държавите, участващи в 
EIT, като част от националните 
звена за контакт по програма 
„Хоризонт Европа“, се основава на 
съществуващите информационни мрежи 
в цяла Европа, които допринасят за 
подобряване на видимостта и 
комуникационните дейности на EIT и 
ОЗИ. Освен това те следва да 
подкрепят националните и 
регионалните органи при 
определянето на необходимите 
полезни взаимодействия с 
многогодишните програми на ОЗИ.

Изменение 84

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще организира редовни срещи на 
групата на представителите на 
държавите членки и на съответните 
служби на Комисията поне два пъти 
годишно, за да осигури подходяща 
комуникация и поток на информация 
към държавите членки и на равнище ЕС, 
а също и за да ги информира редовно за 

EIT ще организира редовни срещи с 
групата на представителите на 
държавите членки и със съответните 
служби на Комисията, Европейския 
парламент и Комитета на 
регионите, за да осигури подходяща 
комуникация и поток на информация 
към държавите членки и на равнище ЕС, 
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резултатите и постиженията на 
дейностите, финансирани от EIT. 
Групата на представителите на 
държавите членки също ще осигурява 
подходяща подкрепа за изграждане на 
връзки между подпомаганите от EIT 
дейности и националните програми и 
инициативи, включително с евентуално 
национално съфинансиране на тези 
дейности.

а също и за да ги информира редовно за 
резултатите и постиженията на 
дейностите, финансирани от EIT. 
Групата на представителите на 
държавите членки също ще осигурява 
подходяща подкрепа за изграждане на 
връзки между подпомаганите от EIT 
дейности и националните програми и 
инициативи, включително с евентуално 
национално съфинансиране на тези 
дейности.

Изменение 85

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще продължи да организира 
форума на заинтересованите страни на 
EIT и наградите на EIT с цел 
насърчаването на отношенията с 
европейските участници в триъгълника 
на знанието и отдаването на признание 
на най-обещаващите предприемачи и 
новатори в Европа.

EIT продължава да организира форума 
на заинтересованите страни на EIT и 
наградите на EIT с цел насърчаването на 
отношенията с европейските участници 
в триъгълника на знанието и отдаването 
на признание на най-обещаващите 
предприемачи и новатори в Европа.

Изменение 86

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT играе ключова роля в 
разпространяването на добри практики 
и извлечени поуки. ОЗИ и проектите в 
подкрепа на иновационния и 
предприемаческия капацитет на ВУЗ са 
ценен източник на данни и на 
експериментални познания за 
създателите на политики, като 
предлагат примери за добри практики и 
подкрепа в разработването и 
осъществяването на политиката на ЕС в 

EIT играе ключова роля в 
набелязването и разпространяването на 
добри практики и извлечени поуки. EIT 
и ОЗИ, също така и чрез служителя 
на EIT за връзка с държавите, се 
свързват с националните и 
регионалните органи на държавите 
членки и с Европейския парламент, и 
по-специално с неговата група за 
оценка на научно-технологичните 
възможности (STOA), за да 
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съответните им тематични области. установят структуриран диалог с цел 
идентифициране, споделяне и 
разпространение на добри практики, 
знания и възможности.  ОЗИ и 
проектите в подкрепа на иновационния 
и предприемаческия капацитет на ВУЗ 
са ценен източник на данни и на 
експериментални познания за 
създателите на политики и 
заинтересованите страни в областта 
на НИРИ, като предлагат примери за 
добри практики и подкрепа в 
разработването и осъществяването на 
политиката на ЕС в съответните им 
тематични области.

Изменение 87

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До момента добрите практики и 
поуките, извлечени от работата на ОЗИ, 
не са систематизирани в достатъчна 
степен и не са разпространявани 
ефективно. В качеството си на партньор 
на създателите на политики и на цялата 
общност в сферата на иновациите, 
предоставящ им подкрепа в областта на 
познанията, EIT ще развива в още по-
голяма степен ролята си на институт в 
сферата на иновациите, способен да 
открива, анализира, систематизира, 
споделя и осигурява използването на 
иновационните практики, поуки и 
резултати от дейностите, финансирани 
от EIT (образование и обучение, 
подкрепа за иновациите, подкрепа за 
предприемачеството) в по-широк 
мащаб. Тази дейност ще се опира на 
връзките и полезните взаимодействия с 
другите инициативи, включени в [стълб 
„Иновативна Европа“] на 
[предложението за „Хоризонт 
Европа“].

До момента добрите практики и 
поуките, извлечени от работата на ОЗИ, 
не са обединени и систематизирани в 
достатъчна степен и не са 
разпространявани ефективно. В 
качеството си на партньор на 
създателите на политики и на цялата 
общност в сферата на научните 
изследвания, развитието и 
иновациите, предоставящ им подкрепа в 
областта на познанията, EIT развива в 
още по-голяма степен ролята си на 
институт в сферата на иновациите, 
способен да открива, анализира, 
систематизира, споделя и осигурява 
използването на иновационните 
практики, поуки и резултати от 
дейностите, финансирани от EIT 
(образование и обучение, подкрепа за 
научноизследователската дейност и 
иновациите, подкрепа за 
предприемачеството) в по-широк 
мащаб. Тази дейност се опира на 
връзките и полезните взаимодействия с 
другите инициативи, включени в стълб 
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„Иновативна Европа“ на „Хоризонт 
Европа“, и по-специално на 
Европейския съвет по иновациите, 
мисиите и европейските 
партньорства.

Изменение 88

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Международно сътрудничество (3) Международно сътрудничество и 
глобални дейности за популяризиране

Изменение 89

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на приложното поле на 
Регламента за EIT Институтът ще се 
стреми да разширява въздействието 
на своите дейности чрез 
международно сътрудничество и ще 
координира международните дейности 
на ОЗИ, финансирани от EIT. 
Ориентацията му ще бъде тясно 
свързана със съответните цели на 
индустриалната политика на 
Европейския съюз, както и с неговите 
приоритети в областта на научните 
изследвания и иновациите, като 
същевременно ще се осигурява 
европейска добавена стойност.

В рамките на приложното поле на … 
[Регламента за EIT (2019/0151/COD)] 
Институтът ще се стреми да гарантира, 
че неговите дейности оказват по-
голямо въздействие чрез 
международното сътрудничество и 
международните дейности на ОЗИ, 
финансирани от EIT.

Изменение 90

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При осъществяването на 
международно сътрудничество EIT, 
след консултиране с Комисията, ще 
насочва действията си към 
ефективното справяне с глобалните 
обществени предизвикателства 
посредством принос за съответните 
международни инициативи и за 
целите за устойчиво развитие, а така 
също чрез осигуряване на достъп до 
талантите и засилено предлагане и 
търсене на иновативни решения. EIT 
и ОЗИ ще планират и осъществяват 
своите международни дейности в тясно 
сътрудничество с Комисията, като 
съблюдават подхода на „Хоризонт 
Европа“ и други относими политики на 
ЕС и работят под надзора на 
управителния съвет на EIT.

EIT и ОЗИ ще планират и осъществяват 
своите международни дейности в тясно 
сътрудничество с Комисията, като 
съблюдават подхода на „Хоризонт 
Европа“ и други относими политики на 
ЕС и работят под надзора на 
управителния съвет на EIT. При 
осъществяването на международно 
сътрудничество и глобални дейности 
за популяризиране ОЗИ, след 
консултиране с управителния съвет 
на EIT и с Комисията, насочват 
действията си към ефективно 
справяне с глобалните обществени 
предизвикателства чрез осигуряване 
на принос за съответните 
международни инициативи и целите 
за устойчиво развитие, както и чрез 
гарантиране на достъп до 
талантите и засилено предлагане и 
търсене на иновативни решения.

Изменение 91

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 3 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT: заличава се
— ще повиши видимостта си чрез по-
добра брандинг стратегия по 
отношение на основните 
заинтересовани страни в държавите 
членки;
— ще осигури видимост на 
подкрепата, оказвана от Европейския 
съюз;
— ще проучи възможностите за 
използване на съществуващите 
информационни мрежи на ЕС и за 
осигуряване на координация на 
дейностите им, за да предоставя по-
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добри съвети и насоки на 
потенциалните партньори на ОЗИ 
към EIT;
— ще организира редовни срещи на 
групата на представителите на 
държавите членки, за да осигури 
ефективна комуникация и обмен на 
информация с държавите членки;
— ще повиши видимостта на 
действията си за гражданите и 
своята общност от заинтересовани 
страни посредством Форума на 
заинтересованите страни, наградите 
на EIT и Общността на бившите 
възпитаници на EIT;
— ще набелязва, систематизира и 
ефективно ще споделя поуките и 
добрите практики, произтичащи от 
дейностите, финансирани от EIT; — 
ще осъществява контакти с органите 
на държавите – членки на ЕС, както 
на национално, така и на регионално 
равнище, като установява 
структуриран диалог и координира 
усилията с цел да се набележат, 
споделят и разпространят добрите 
практики и извлечените поуки;
— ще определя общата насоченост на 
международното сътрудничество на 
EIT и ОЗИ под надзора на 
управителния съвет на EIT при 
съблюдаване на стратегията на 
Комисията за международното 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания и иновациите и 
като се консултира със съответните 
служби на Комисията.

Изменение 92

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този раздел са включени редица В този раздел са включени редица 
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мерки, с които се цели да се адаптира и 
подобри настоящото функциониране на 
EIT и ОЗИ. Изпълнението на тези мерки 
на равнището на EIT ще се наблюдава 
от ефективен и стратегически 
управителен съвет на EIT, който ще 
осигурява необходимите стимули и 
контрол, включително чрез процеса на 
разпределяне на средствата, за да се 
гарантира изпълнението на мерките от 
ОЗИ.

мерки, с които се цели да се адаптира и 
подобри настоящото функциониране на 
EIT и ОЗИ. Изпълнението на тези мерки 
на равнището на EIT се наблюдава от 
ефективен и стратегически управителен 
съвет на EIT, който осигурява 
необходимите стимули и контрол, 
включително чрез основан на 
резултатите процес на разпределяне 
на средствата, за да се гарантира 
изпълнението на мерките от ОЗИ.

Изменение 93

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще дава оперативни насоки и ще 
осъществява наблюдение върху ОЗИ във 
връзка със спазването на принципите на 
добро управление, на принципите и 
критериите, определени за европейските 
партньорства в Регламента за „Хоризонт 
Европа“, и привеждането в съответствие 
с приоритетите на „Хоризонт 
Европа“ с цел оптимизиране на тяхната 
ефективност и въздействие.

EIT ще дава оперативни насоки и ще 
осъществява непрекъснато наблюдение 
върху ОЗИ, за да гарантира спазването 
на принципите на добро управление, на 
принципите и критериите, определени 
за европейските партньорства в 
Регламента за „Хоризонт Европа“, и 
привеждането в съответствие с 
изискванията, произтичащи от 
„Хоризонт Европа“, и с нейните 
приоритети, с цел оптимизиране на 
тяхната ефективност и въздействие въз 
основа на дългосрочна стратегия за 
сътрудничество между EIT и ОЗИ. 
Когато дадена ОЗИ постига 
недостатъчни резултати или не 
постига очакваните резултати и 
въздействие, може да се предприемат 
подходящи мерки.

(За да се приведе в съответствие номерацията на точките в приложението, точките 
от приложение I — точка 3 — точка 3.4 ще бъдат преномерирани на по-късен етап 

от процедурата.)

Изменение 94
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Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за осигуряване на трайна 
отвореност на ОЗИ и прозрачност по 
време на изпълнението ще бъдат 
подобрени, по-специално чрез 
включване на общи разпоредби 
относно новите членове, придаващи 
стойност на партньорствата. Наред 
с това ОЗИ ще осъществяват 
дейностите си при пълна 
прозрачност. ОЗИ ще продължат да 
бъдат динамични партньорства, към 
които новите партньори, 
включително все по-голям брой МСП, 
ще могат да се присъединяват на 
базата на високи постижения и 
стратегическо съответствие. С цел 
да се ограничи концентрацията на 
финансиране и да се гарантира, че 
дейностите на ОЗИ се възползват от 
широка мрежа от партньори, 
процедурата по изготвяне на бизнес 
плана (включително определянето на 
приоритетите, подбора на 
дейностите и разпределението на 
средствата)  ще бъде направена по-
прозрачна и приобщаваща. На 
последно място, ОЗИ ще увеличат 
дела на поканите за представяне на 
предложения, особено за 
иновационните проекти, които са 
отворени за трети страни. Всички 
тези мерки ще увеличат броя на 
участващите субекти, свързани с 
дейностите на ОЗИ. И накрая, в 
редовните си доклади ОЗИ ще следва 
да докладват за участието на нови 
партньори.

EIT гарантира, че мерките за 
осигуряване на трайна отвореност на 
ОЗИ към нови членове, както и 
прозрачност по време на изпълнението, 
ще бъдат подобрени, по-специално чрез 
приемане и прилагане на прозрачни, 
ясни и съгласувани критерии за 
приемането и напускането на нови 
членове, които придават стойност на 
партньорствата, чрез непрекъснато 
наблюдение на ефективността на 
мерките. Наред с това, ОЗИ 
осъществяват своите дейности при 
пълна прозрачност, включително чрез 
системно използване на открити 
покани за представяне на проекти, за 
партньори и за създаване на нови 
ЦСП.

Изменение 95

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Високите постижения продължават 
да бъдат основен критерий за избора 
на партньори, проекти или нови 
центрове за съвместно ползване, но 
когато е абсолютно необходимо да се 
избира между различни предложения 
с еднакви резултати от оценката, 
ОЗИ дават приоритет на тези 
предложения, които:
a) включват по-голям брой региони и 
държави с по-слаби резултати в 
областта на научните изследвания и 
иновациите или които постигат 
скромни или умерени резултати в 
областта на иновациите, както е 
определено в член 2, точка 8 от 
Регламента за EIT [xxx];
б) включват по-голям брой региони 
или държави, които все още не 
участват в общността на ОЗИ;
в) включват региони и държави, 
които са се ангажирали да осигурят 
финансов принос от ЕСИ фондовете;
г) включват по-голям брой МСП;
д) гарантират по-добър баланс между 
половете.

Изменение 96

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ ще продължават да 
функционират като отворени и 
динамични партньорства, към които 
ще могат да се присъединяват нови 
партньори от целия Съюз, 
включително все повече МСП и 
стартиращи предприятия, въз основа 
на техните високи постижения, 
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добавена стойност и капацитет да 
допринасят за екосистемите за 
иновации и стратегическото 
съответствие. С цел да се ограничи 
концентрацията на финансиране и да 
се гарантира, че дейностите на ОЗИ 
се възползват от широк географски 
обхват и голяма мрежа от 
партньори, процедурата по изготвяне 
на бизнес плана (включително 
определянето на приоритетите, 
подбора на дейностите и 
разпределението на средствата), 
подборът на нови центрове за 
съвместно ползване и съответните 
решения за финансиране следва да 
бъдат по-прозрачни и приобщаващи. 
И накрая, в редовните си доклади ОЗИ 
следва да докладват за участието на 
нови партньори и бенефициери.

Изменение 97

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се има предвид, че ОЗИ работят по 
цялата верига на стойността на 
иновациите, те ще трябва да 
гарантират в своя бизнес план подходящ 
баланс на дейностите в областта на 
образованието, предприемачеството и 
иновациите. Дейностите на ОЗИ ще се 
осъществяват чрез стройна, ефикасна и 
икономически ефективна структура, 
която ще свежда до минимум 
административните и режийните 
разходи. EIT ще гарантира, че ОЗИ 
постигат очакваното въздействие 
посредством широк спектър от 
дейности, определени в бизнес 
плановете на ОЗИ и спомагащи 
ефективно за изпълнението на 
набелязаните цели.

Като се има предвид, че ОЗИ работят по 
цялата верига на стойността на 
иновациите, те гарантират в своя бизнес 
план подходящ и непрекъснат баланс 
на дейностите в областта на 
образованието, предприемачеството и 
иновациите. EIT следи за това 
дейностите на ОЗИ да гарантират, че 
те се осъществяват чрез стройна, 
ефикасна и икономически ефективна 
структура, която свежда до разумния 
минимум административните, 
управленските и режийните разходи. 
EIT ще гарантира, че ОЗИ постигат 
очакваното въздействие посредством 
широк спектър от дейности, определени 
в бизнес плановете на ОЗИ и спомагащи 
ефективно за изпълнението на 
набелязаните цели. За да се намали 
административната тежест, бизнес 
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плановете на ОЗИ и безвъзмездните 
средства, предоставяни от EIT на 
ОЗИ, обхващат период от поне три 
години, а дейностите на ОЗИ 
продължават да се отчитат 
ежегодно.

Изменение 98

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на поетите ангажименти 
от всеки от партньорите в ОЗИ по време 
на договорния срок на инициативата ще 
се гарантира чрез редовно съпоставяне 
на действителния принос на 
партньорите спрямо поетите 
ангажименти. EIT ще гарантира, че ОЗИ 
са въвели система за управление на 
риска за случаите, когато някои 
партньори не са в състояние да изпълнят 
първоначалните си ангажименти.

Изпълнението на поетите ангажименти 
от всеки от партньорите на ОЗИ по 
време на договорния срок на 
инициативата се гарантира чрез редовно 
съпоставяне на действителния принос 
на партньорите спрямо поетите 
ангажименти. EIT гарантира, че ОЗИ са 
въвели система за управление на риска 
за случаите, когато някои партньори не 
са в състояние да изпълнят 
първоначалните си ангажименти. В 
стремежа си за постигане на 
финансова устойчивост на своите 
дейности, ОЗИ следва да търсят 
широк спектър от източници на 
приходи и инвестиции. Усилията за 
постигане на финансова устойчивост 
не трябва да водят до увеличаване на 
таксите за обучение или членските 
вноски на партньорите, нито до 
неравностойно положение за по-
малките дружества, като например 
МСП и стартиращите предприятия, 
във връзка с плащането на членски 
вноски и такси за обучение или 
ограничаването на предоставяните 
безвъзмездни средства.

Изменение 99

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – таблица



PE641.138v03-00 72/169 RR\1208489BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT: заличава се
— ще гарантира, че ОЗИ прилагат 
строги принципи на отвореност и 
прозрачност, по-специално по 
отношение на подбора на нови 
партньори и процедурата по 
изготвянето на бизнес плановете;
— ще гарантира, че действията за 
изпълнение на ОЗИ са в пълно 
съответствие със съответните 
изисквания, произтичащи от 
Регламента за „Хоризонт Европа“;
— ще следи за подходящия баланс в 
бизнес плановете между дейностите 
на триъгълника на знанието;
— ще следи ОЗИ да свеждат до 
минимум административните си 
разходи;
— ще осигури адаптацията на 
съществуващите осем ОЗИ, така че 
да бъдат спазени новите критерии за 
изпълнение на програма „Хоризонт 
Европа“ за европейските 
партньорства.

Изменение 100

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благодарение на олекотен и опростен 
модел на финансиране EIT ще засили 
въздействието и приноса на ОЗИ за 
постигането на целите на програма 
„Хоризонт Европа“. За да увеличи 
добавената стойност на оказваната от 
него подкрепа, EIT ще адаптира модела 
си на финансиране. Има четири основни 
области, в които EIT ще въведе 
подобрения.

Благодарение на олекотен и опростен 
модел на финансиране EIT ще засили 
въздействието и приноса на ОЗИ за 
постигането на целите на програма 
„Хоризонт Европа“. За да увеличи 
добавената стойност на оказваната от 
него подкрепа, EIT адаптира модела си 
на финансиране, така че с течение на 
времето да се увеличат 
ангажиментите, поемани от 
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партньорите на ОЗИ или от други 
частни и публични организации. EIT 
следва да гарантира балансирано 
разпределение на бюджета за 
съответния период и плавен преход 
от сегашния към следващия период на 
МФР, по-специално за 
продължаващите дейности. Има 
четири основни области, в които EIT ще 
въведе подобрения.

Изменение 101

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първо, EIT ще въведе процент на 
съфинансиране, за да се увеличат 
равнищата на частните и публичните 
инвестиции. Адаптирането на модела 
на финансиране ще улесни прехода на 
ОЗИ към състояние на финансова 
устойчивост. По този начин те ще 
бъдат стимулирани да намаляват 
постепенно, по време на срока на 
действие на рамковите споразумения 
за партньорство, дела на 
финансирането от EIT в своя бизнес 
план, като същевременно увеличават 
нивото на съвместните инвестиции от 
източници извън EIT. През всички фази 
от жизнения цикъл на ОЗИ 
(стартиране, набиране на сили, 
зрелост, излизане от схемата за 
безвъзмездни средства от EIT) ще се 
прилагат фиксирани намаляващи 
коефициенти на съфинансиране, 
както е посочено по-долу.

Първо, EIT ще прилага подходящи и 
постепенно намаляващи проценти на 
съфинансиране до 50%, считано от 12-
та година на функциониране на ОЗИ, 
за да се увеличат равнищата на частните 
и публичните инвестиции, различни от 
приходите на техните партньори, 
като по този начин ОЗИ се улесняват 
да привличат все повече 
допълнителни публични и частни 
средства и инвестиции с цел 
постигане на финансова 
устойчивост. EIT съобразява дела на 
финансирането спрямо многогодишния 
бизнес план на ОЗИ, като 
същевременно увеличава нивото на 
съвместните инвестиции от източници 
извън EIT. Финансирането от EIT 
зависи от постигнатите резултати, 
насърчава постигането на 
въздействие и награждава успеха, 
обвързано е пряко с напредъка по 
постигането на целите на ОЗИ и 
може да бъде преустановено в случай 
на трайна липса на резултати.
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Изменение 102

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – фигура 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Изменение 103

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Второ, използваният понастоящем 
процес за предоставяне на безвъзмездни 
средства ще бъде насочен в по-голяма 
степен към постигането на 
конкурентоспособни постижения и 
резултати и към използването на 
многогодишни договори за отпускане на 
безвъзмездни средства. Управителният 
съвет на EIT ще дава по-големи стимули 
на ОЗИ, базирани по-специално на 
техните индивидуални постижения, за 
да се гарантира най-високо равнище на 
въздействие. Следователно EIT ще 
измени разпоредбите си относно 
конкурентното финансиране, за да 
подобри своето въздействие като част от 
„Хоризонт Европа“.

Второ, EIT ще гарантира, че процесът 
за предоставяне на безвъзмездни 
средства се основава на 
конкурентоспособни постижения и на 
използването на многогодишни 
договори за отпускане на безвъзмездни 
средства. Финансирането от EIT е 
обвързано с постигнатия напредък в 
съответствие с член 11 от ...  
[Регламента за EIT (2019/0151(COD)]. 
Управителният съвет на EIT ще дава по-
големи стимули на ОЗИ, базирани по-
специално на техните индивидуални 
постижения, за да се гарантира най-
високо равнище на въздействие. 
Следователно EIT ще измени 
разпоредбите си относно конкурентното 
финансиране, за да подобри своето 
въздействие като част от „Хоризонт 
Европа“.

Изменение 104

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трето, EIT ще прилага строги правила за 
укрепване на механизма за 
преразглеждане преди изтичането на 

Трето, EIT ще прилага строги правила за 
укрепване на механизма за 
преразглеждане преди изтичането на 
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първоначалния период от 7 години от 
започването на дейността на ОЗИ. Този 
междинен преглед трябва да бъде 
извършван с помощта на външни 
експерти и следва да бъде съобразен с 
най-добрите международни практики и 
с критериите на „Хоризонт Европа“ за 
наблюдение и оценка на европейските 
партньорства. Той следва да се 
извършва преди изтичането на 
първоначалния седемгодишен период. 
Въз основа на прегледа управителният 
съвет ще взема решение дали да 
продължи предоставянето на 
финансовия принос за ОЗИ, или да го 
преустанови (и съответно да не удължи 
срока на действие на рамковото 
споразумение за партньорство с тази 
ОЗИ) и да преразпредели ресурсите за 
дейности, чрез които се постигат по-
добри резултати.

първоначалния период от 7 години от 
започването на дейността на ОЗИ. 
Междинният преглед се извършва от 
външни и независими експерти и 
следва да бъде съобразен с най-добрите 
международни практики и с критериите 
на „Хоризонт Европа“ за наблюдение и 
оценка на европейските партньорства, 
както и с критериите, посочени в 
член 11 от … [Регламента за EIT 
(2019/0151(COD)]. Прегледът се 
извършва преди изтичането на 
първоначалния седемгодишен период. 
Въз основа на прегледа, в 
съответствие с член 11 от … 
[Регламента за EIT (2019/0151(COD)], 
управителният съвет ще вземе решение 
дали да намали, да промени или да 
продължи предоставянето на 
финансовия принос за ОЗИ, или да го 
преустанови (и съответно да не удължи 
срока на действие на рамковото 
споразумение за партньорство с тази 
ОЗИ).

Изменение 105

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – параграф 3.4 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Намаляване на 
административната тежест

(Да се постави преди: Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – параграф 5)

Изменение 106

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

И накрая, EIT ще продължи да полага 
усилия за опростяване, за да се облекчи 

EIT увеличава усилията си за 
опростяване и намаляване на 
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ненужната административна 
тежест27 за ОЗИ, с което ще им позволи 
да изпълнят годишния си бизнес план и 
многогодишната си стратегия по 
гъвкав и ефикасен начин. За тази цел ще 
се предвиди и използването на 
еднократни суми или единични разходи 
за съответните дейности на ОЗИ. Освен 
това, за да се осигури по-добро 
планиране на ресурсите, по-специално 
за иновационните дейности, и да се 
улеснят поемането на по-сериозни 
ангажименти и дългосрочните 
инвестиции от партньорите, участващи 
в дейности на ОЗИ, EIT ще подписва с 
ОЗИ, когато е целесъобразно, 
многогодишни споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства в 
рамките на съответните рамкови 
споразумения за партньорство. Тези 
многогодишни споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства 
следва да имат срок на действие, 
който не надвишава 3 години.

административната тежест27 за ОЗИ, 
с което ще им позволи да изпълнят 
многогодишните си бизнес планове по 
гъвкав и ефикасен начин. За тази цел ще 
се предвиди и използването на 
еднократни суми или единични разходи 
за съответните дейности на ОЗИ. Освен 
това, за да се осигури по-добро 
планиране на ресурсите, по-специално 
за иновационните дейности, и да се 
улеснят поемането на по-сериозни 
ангажименти и дългосрочните 
инвестиции от партньорите, участващи 
в дейности на ОЗИ, EIT ще подписва с 
ОЗИ многогодишни споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства в 
рамките на съответните рамкови 
споразумения за партньорство. Тези 
многогодишни споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства 
следва да обхващат период от най-
малко 3 години.  EIT укрепва връзките 
на доверие с ОЗИ и насочва своята 
оценка към техните резултати и 
въздействие.

__________________ __________________
27 По-специално годишното докладване 
относно допълнителните дейности на 
ОЗИ ще бъде преустановено, както се 
препоръчва от Сметната палата в 
нейния Специален доклад от 2016 г. 
(Препоръка 1, стр. 51).

27 По-специално годишното докладване 
относно допълнителните дейности на 
ОЗИ ще бъде преустановено, както се 
препоръчва от Сметната палата в 
нейния Специален доклад от 2016 г. 
(Препоръка 1, стр. 51).

Изменение 107

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 5 – таблица 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT: заличава се
— ще прилага нов модел на 
финансиране, предназначен да 
стимулира ангажираността на 
партньорите на ОЗИ;
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— ще подобрява постоянно модела на 
финансиране чрез опростяване на 
практиките за докладване от страна 
на ОЗИ и, когато се счита за 
целесъобразно, ще подписва с ОЗИ 
многогодишни споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства 
съгласно условията на съответните 
рамкови споразумения за 
партньорство;
— ще адаптира процеса за 
конкурентно предоставяне на 
безвъзмездните средства, за да се 
възнаграждават постиженията и 
резултатите;
— ще направи по-строг цялостния 
преглед на работата на всяка ОЗИ 
преди изтичането на 7-та година от 
започването на дейността ѝ, за да 
спомогне за вземането на решение от 
управителния съвет за продължаване 
или прекратяване на финансовата 
подкрепа за съответната ОЗИ, при 
спазване на предвидените в рамката 
на „Хоризонт Европа“ условия за 
европейските партньорства.

Изменение 108

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

След задълбочено независимо 
проучване, проведено в тясно 
сътрудничество с Комисията, до края на 
2023 г. EIT ще определи какви 
отношения ще поддържа с онези ОЗИ, 
които ще спрат да получават 
безвъзмездни средства за подкрепа 
през програмния период 2021—2027 г. 
При положителен резултат от 
окончателния преглед EIT ще може 
да сключи „Меморандум за 
сътрудничество“ с всяка ОЗИ, като 
това има за цел да се поддържа 

EIT разработва общите принципи за 
отношенията с ОЗИ след 
прекратяването на рамковото 
споразумение за партньорство, при 
спазване на рамката на „Хоризонт 
Европа“ за европейските 
партньорства. След задълбочено 
независимо проучване, проведено в 
тясно сътрудничество с Комисията, до 
края на 2023 г. EIT оценява 
въздействието и резултатите от 
трите ОЗИ, чиито рамкови 
споразумения за партньорство ще 
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сътрудничеството с ОЗИ след 
прекратяването на рамковото 
споразумение за партньорство. 
Меморандумът следва да включва 
наред с другото правата и 
задълженията, свързани с:

изтекат през програмния период 
2021 – 2027 г., и определя по-
нататъшните отношения с тях.

– използването на марката EIT, 
участието в наградите на EIT и в 
други инициативи, организирани от 
EIT;
– използването на обозначението 
на EIT за програмите за образование и 
обучение;
– участието в публикувани от 
EIT конкурентни покани за 
представяне на предложения за 
съвместни дейности на различни ОЗИ 
и споделени услуги;
– отношенията с Общността на 
бившите възпитаници на EIT.

Изменение 109

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличието на положителен 
резултат от задълбочения преглед, 
извършен от независими външни 
експерти, и положително решение на 
неговия управителен съвет, EIT 
може, съгласно член 11 от 
Регламента за EIT, да вземе решение 
да удължи срока на рамковото 
споразумение за партньорство до края 
на текущия програмен период, ако 
оценката показва, че някои дейности 
на ОЗИ все още не могат да бъдат 
финансово устойчиви, но 
продължават да бъдат важни за 
изпълнението на техните задачи и 
дейности и за гарантиране на техния 
капацитет за справяне с 
обществените предизвикателства. 
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Поради това ОЗИ се нуждаят все още 
от финансовата подкрепа на EIT, за 
да могат да придобият финансова 
устойчивост. Съгласно член 11 от 
Регламента за EIT това удължаване 
зависи от определени условия и е с 
ограничен обхват, бюджет и срок.

Изменение 110

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 6 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT: заличава се
— ще разработи общите принципи за 
отношенията с ОЗИ след 
прекратяването на рамковото 
споразумение за партньорство, при 
спазване на рамката на „Хоризонт 
Европа“ за европейските 
партньорства;
— ако окончателният преглед е 
положителен и управителният съвет 
на EIT вземе съответното решение, 
ще сключва меморандуми за 
сътрудничество с ОЗИ, за да ги запази 
като активни членове на Общността 
на EIT.

Изменение 111

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на широкия си обхват на 
действие и своята отличителна роля EIT 
е в състояние да създаде полезни 
взаимодействия и да осигури взаимно 
допълване с други програми или 
инструменти на ЕС, включително чрез 
засилване на своята подкрепа за ОЗИ 
при техните дейности по планиране и 

Въз основа на широкия си обхват на 
действие и своята отличителна роля 
като неразделна част от „Хоризонт 
Европа“ EIT е в състояние да създаде 
полезни взаимодействия и да осигури 
взаимно допълване с други програми 
или инструменти на ЕС, включително 
чрез засилване на своята подкрепа за 
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изпълнение. Списъкът по-долу предлага 
конкретни примери за случаите, в които 
EIT ще допринесе за полезни 
взаимодействия в средносрочен и 
дългосрочен план отвъд рамките на 
„Хоризонт Европа“.

ОЗИ при техните дейности по 
планиране и изпълнение. Списъкът по-
долу предлага конкретни примери за 
случаите, в които EIT ще допринесе за 
полезни взаимодействия в средносрочен 
и дългосрочен план отвъд рамките на 
„Хоризонт Европа“.

Изменение 112

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.5 – параграф 4 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

− Като се има предвид 
териториалното измерение на ОЗИ и 
на екосистемите за иновации, се 
търсят полезни взаимодействия с 
ЕСИ фондовете. Полагат се 
максимални усилия за включване на 
дейностите на ОЗИ в оперативните 
програми на управляващите органи на 
Кохезионния фонд. Това следва да 
допринесе за постигането на целите 
за отвореност, географски баланс и 
финансова устойчивост на ОЗИ и да 
увеличи цялостното въздействие на 
EIT.

Изменение 113

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.5 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— ОЗИ към EIT ще насърчават 
сътрудничеството с платформите за 
интелигентно специализиране, и 
особено с проектите, които имат 
опит в работата с ръководните 
органи на фондовете в областта на 
политиката на сближаване, с цел 
улесняване на полезните 
взаимодействия между ресурсите на 
EIT, фондовете в областта на 

— ОЗИ към EIT ще насърчават 
сътрудничеството между ОЗИ и 
платформите за интелигентно 
специализиране с цел улесняване на 
полезните взаимодействия между 
ресурсите на EIT, фондовете в областта 
на политиката на сближаване и другите 
европейски, национални и/или 
регионални програми.
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политиката на сближаване и другите 
европейски, национални и/или 
регионални програми.

Изменение 114

Предложение за решение
Приложение І – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Кризата в резултат на 
избухването на епидемията от 
COVID-19
(1) Сътрудничество между EIT и ОЗИ
Сериозните социални, икономически, 
екологични и технологични промени, 
свързани с избухването на 
епидемията от COVID-19, ще 
изискват сътрудничеството на 
всички институции, органи, служби и 
агенции на Съюза, и EIT следва да 
допринася за усилията в областта на 
иновациите, които са необходими, за 
да се осигури съгласуван отговор на 
кризата. EIT следва да гарантира, че 
ОЗИ спомагат за осигуряването на 
иновативни решения в различни 
области на действие, съгласно 
приоритетите на плана на Съюза за 
възстановяване, Европейския зелен 
пакт, промишлената стратегия на 
Съюза и целите на ООН за устойчиво 
развитие, с цел да се допринесе за 
възстановяването на нашите 
общества и икономика и да се 
укрепят тяхната устойчивост и 
стабилност. Всяка ОЗИ следва да 
разработи двугодишен стратегически 
план за принос към смекчаването на 
последиците от кризата върху 
икономиката, и по-специално по 
отношение на дълбоките промени в 
обществото, както и по отношение 
на свиването на инвестициите. 
Следва да се обърне специално 
внимание на дейностите, насочени 
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към засилване на устойчивостта на 
техните екосистеми за иновации, и 
по-специално на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия и 
стартиращите предприятия, но 
също така и на студентите, 
научните работници, 
предприемачите и работодателите, 
които са засегнати най-силно от 
кризата.
EIT следва да гарантира, че ОЗИ са 
способни да функционират с 
необходимата гъвкавост, за да се 
приспособят към все по-големите 
изисквания, свързани с кризата с 
COVID-19, и за да отговорят на 
европейския план за възстановяване. 
ОЗИ, съдействайки си с други агенции 
и направления в областта на 
иновациите, могат да предложат 
инициативи, насочени към подкрепа 
на настоящата екосистема за 
иновации, въз основа на триъгълника 
на знанието. Те могат да публикуват 
специални покани за представяне на 
предложения, да насърчават 
инициативи посредством своите 
партньорства, екосистеми и 
общности, да разработват 
индивидуални и съвместни проекти 
на различни ОЗИ за подкрепа на 
устойчивото преструктуриране на 
стопанската дейност, и да 
идентифицират МСП, стартиращи 
предприятия и други заинтересовани 
страни, които се нуждаят от 
подпомагане. Те следва да бъдат 
достатъчно гъвкави, за да 
разработват подходящи мерки за 
подкрепа на своите партньори и 
бенефициери, дори и извън рамките на 
своите съществуващи общности. 
ОЗИ ще трябва да се приспособят към 
един период на по-децентрализирани 
методи на работа и работа от 
разстояние, по-малко пътувания, 
повече несигурност и продължаващо 
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физическо дистанциране. Те трябва 
да помагат на своите партньори, 
бенефициери и студенти с 
иновативни инструменти за 
сътрудничество, с информация и 
помощни услуги.
Към края на 2023 г. управителният 
съвет на EIT, в координация с 
Комисията, преценява дали да 
удължи периода на изпълнение на 
програмите за реакция при кризи на 
отделните ОЗИ.
(2) EIT „Здраве“
Без да се дублират съществуващите 
бази данни и инициативи, EIT 
„Здраве“ следва да допринася за 
сравняване на експертните знания и 
за събиране на данни и информация за 
разработването на ваксини, методи 
на тестване и медицинско лечение за 
COVID-19. EIT „Здраве“ следва да 
допринася за създаването на 
хоризонтални платформи, които да 
могат да подкрепят научните 
изследвания и развойната дейност по 
свързани с ваксините инициативи, 
осъществявани от академичната 
общност и промишления сектор, и 
по-специално МСП, както и от други 
организации, които имат опит в 
областта на предклиничните 
изследвания, изпитването на ваксини 
и производството на материали за 
клинични изпитвания.

Изменение 115

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните нужди на EIT за периода 
2021 – 2027 г. възлизат на [3000] млн. 
евро и са свързани с три основни 
компонента: 1) разходите за 

Бюджетните нужди на EIT за периода 
2021 – 2027 г. възлизат на 4% от общия 
бюджет на „Хоризонт Европа“ и са 
свързани с два основни компонента: 1) 
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съществуващите осем ОЗИ (като е взето 
под внимание, че за три от тях 
сроковете на рамковите споразумения за 
партньорство ще изтекат до 2024 г.) и 
стартирането на две нови ОЗИ (през 
2022 и 2025 г.); започването на ново 
действие на EIT за подкрепа и 
координация; и 3) административни 
разходи.

разходите за съществуващите осем ОЗИ 
(като е взето под внимание, че за три от 
тях сроковете на рамковите 
споразумения за партньорство ще 
изтекат до 2024 г.) и стартирането на 
две нови ОЗИ (през 2022 или 2023 г. и 
2025 г.); и 2) административни разходи.

Изменение 116

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Около [2500] млн. евро (83,3% от 
общия бюджет на EIT) са предвидени 
за финансиране на съществуващите и 
новите ОЗИ, като тази сума включва 
[200] млн. евро за Регионалната 
иновационна схема. Чрез 
въвеждането на процент на 
съфинансиране се очаква ОЗИ да 
мобилизират допълнителни [1500] 
млн. евро от други публични и частни 
източници. Бюджетът за 
стартирането на две нови ОЗИ 
(съответно през 2022 г. и 2025 г.) ще 
бъде около [300] млн. евро. Ако към 
бюджета на EIT стане наличен и 
допълнителен бюджет, EIT би могъл да 
постави началото и на допълнителни 
ОЗИ.

Около 96,7 % са предвидени за 
финансиране на съществуващите и 
новите ОЗИ, от които:

a) най-малко 15% за Регионалната 
иновационна схема;
б) най-много 3% за образователната 
инициатива, насочена към развитие 
на иновациите и предприемаческия 
капацитет в триъгълника на 
знанието;
в) около 10% за стартирането на две 
нови ОЗИ (съответно през 2022 или 
2023 г. и 2025 г.).
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Ако към бюджета на EIT стане наличен 
и допълнителен бюджет, EIT би могъл 
да постави началото и на допълнителни 
ОЗИ.

Изменение 117

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще стартира ново действие за 
оказване на подкрепа с цел да спомогне 
за развиването на предприемаческия и 
иновационния капацитет на висшите 
учебни заведения. За това действие 
ще са необходими услуги за 
хоризонтално управление на проекти 
и наблюдение. За изпълнението на 
тези дейности са необходими около 
[400] млн. евро от бюджета на EIT 
(максимум 14%), като [120] млн. евро 
ще бъдат предназначени за началната 
фаза (първите 3 години), а 
останалата част — за фазата на 
разрастване (последните 4 години).

заличава се

Изменение 118

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще продължи да бъде стройна и 
динамична организация. Разходите за 
административни разходи, покриващи 
необходимите разходи за персонал, 
административните, инфраструктурните 
и оперативните разходи, ще се увеличат, 
но средно няма да надхвърлят 3% от 
бюджета на EIT. Част от 
административните разходи се покриват 
от Унгария чрез предоставяне на 
безплатно офис пространство до края на 
2029 г. Въз основа на това 

EIT ще продължи да бъде стройна и 
динамична организация. Разходите за 
административни разходи на EIT, 
покриващи необходимите разходи за 
персонал, административните, 
инфраструктурните и оперативните 
разходи, ще се увеличат, но ще бъдат 
средно около 3% от бюджета на EIT. 
Част от административните разходи се 
покриват от Унгария чрез предоставяне 
на безплатно офис пространство до края 
на 2029 г. Освен това се полагат 



PE641.138v03-00 86/169 RR\1208489BG.docx

BG

административните разходи ще 
възлизат приблизително на 73 млн. 
евро за периода 2021 – 2027 г. 
Разбивката на бюджета е 
представена по-долу:

значителни усилия за намаляване на 
административните разходи на ОЗИ, 
които при всички случаи следва да 
бъдат сведени до разумния минимум.

Изменение 119

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 4 – фигура

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Изменение 120

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измерването на оказваното от EIT 
въздействие ще се подобрява 
непрекъснато през следващия 
програмен период, като се вземат под 
внимание извлечените поуки и 
натрупания до момента опит. EIT ще 
прилага рамка за оценяване, 
докладване и наблюдение, с която се 
гарантира съгласуваност с цялостния 
подход, възприет по отношение на 
„Хоризонт Европа“, като 
същевременно ще следи за 
осигуряването на гъвкавост. По-
специално ще бъдат подобрени 
веригите за обратна информация 
между Комисията, EIT и ОЗИ, така 
че целите да се преследват по 
последователен, съгласуван и 
ефективен начин.

Измерването на оказваното от EIT 
въздействие ще се подобрява 
непрекъснато през следващия 
програмен период като се вземат под 
внимание извлечените поуки, 
натрупаният до момента опит и 
необходимостта от привеждане на 
неговите практики в съответствие с 
тези на „Хоризонт Европа“. EIT ще 
прилага установената в „Хоризонт 
Европа“ рамка за оценяване, 
докладване и наблюдение, като 
използва показателите, посочени в 
приложение V към Регламент [xxx] за 
създаване на „Хоризонт Европа“.

Изменение 121
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Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2.1. Междинен преглед на EIT
EIT подлежи на обстоен междинен 
преглед от страна на Комисията въз 
основа на периодичните оценки, 
посочени в член 19 от Регламент [xxx] 
за EIT. Той се провежда с помощта на 
независими експерти и се извършва не 
по-късно от три години след 
началото на следващия финансов 
период. Наред с други елементи, 
междинният преглед включва също 
така оценка на:
a) резултатите и въздействието на 
образователната инициатива и 
потенциалното ѝ продължаване;
б) ефективността на стратегиите за 
финансова устойчивост на ОЗИ;
в) прилагането и въздействието на 
РИС;
г) възможностите за допълнително 
засилване на сътрудничеството 
между EIT и всички изпълнителни 
органи по 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 
допълнителни дейности.

Изменение 122

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка 4.2.2. Оценка и преглед на ОЗИ
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Изменение 123

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Периодичните оценки на дейностите на 
EIT, включително тези, управлявани 
посредством ОЗИ, ще се извършват от 
Комисията при спазване на 
разпоредбите на Регламента за EIT и 
Регламента относно „Хоризонт Европа“. 
В тях ще се оценяват ефективността, 
ефикасността, значимостта, 
съгласуваността и европейската 
добавена стойност на дейностите на 
EIT, включително тези на ОЗИ. 
Оценяването ще се базира на 
независими външни оценки и ще бъде 
вземано под внимание при изготвянето 
на общите средносрочни и последващи 
оценки на „Хоризонт Европа“. Освен 
това всяка ОЗИ ще бъде подложена на 
задълбочен преглед от EIT преди края 
на 7-та и 14-та година от прилагането 
на рамковите споразумения за 
партньорство.

Периодичните оценки на дейностите на 
EIT, включително и тези, управлявани 
посредством ОЗИ, ще се извършват от 
Комисията, в съответствие с … 
[Регламента за EIT (2019/0151/COD)] 
и Регламента относно „Хоризонт 
Европа“. В тях ще се оценяват 
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
дейностите на EIT, включително тези на 
ОЗИ. Оценяването ще се базира на 
независими външни оценки и ще бъде 
вземано под внимание при изготвянето 
на общите средносрочни и последващи 
оценки на „Хоризонт Европа“. 

Всяка ОЗИ ще бъде подложена на 
задълбочен преглед от EIT преди края 
на 4-тата, 7-ата, 11-ата и 14-ата 
година от прилагането на рамковите 
споразумения за партньорство. Този 
преглед се извършва единствено от 
независими външни експерти и 
продължаването на работата на ОЗИ 
зависи от вземането на положително 
решение от управителния съвет.

Изменение 124

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване и наблюдение 4.2.3 Докладване и наблюдение
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Изменение 125

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладването и наблюдението на 
оперативната дейност на ОЗИ и 
постиганите от тях резултати ще 
бъдат основна задача за EIT и ще се 
извършват в сътрудничество с 
общите корпоративни служби, 
работещи по програма „Хоризонт 
Европа“. Системата за докладване и 
наблюдение, приложима за ОЗИ, ще 
бъде интегрирана в общата система 
за наблюдение на „Хоризонт Европа“, 
по-специално чрез въвеждането на 
общи модели за данните, 
включително събирането на данни. 
Комисията ще вземе участие в 
съвместното проектиране на всички 
релевантни показатели и инструменти за 
въздействие и наблюдение, 
разработвани или прилагани от EIT, за 
да се гарантира съвместимост и 
съгласуваност с цялостната система за 
наблюдение на „Хоризонт Европа“, 
включително ключовите пътища на 
въздействие, рамката на критериите за 
европейските партньорства и процеса на 
стратегическото планиране. Освен това 
EIT ще взема под внимание прилагането 
на методиката на радарите за иновации 
в „Хоризонт Европа“ и ще проучи как 
ОЗИ биха могли да използват радарите 
за иновации за подобряване на 
дейностите си по наблюдение.

Комисията осъществява 
непрекъснато наблюдение на 
управлението и изпълнението на 
дейностите на EIT в съответствие с 
член 45 от Регламент [xxx] за 
създаване на програма „Хоризонт 
Европа“. Данните от проектите, 
финансирани от EIT, се включват в 
базата данни за „Хоризонт Европа“. 
Комисията ще вземе участие в 
съвместното проектиране на всички 
релевантни показатели и инструменти за 
въздействие и наблюдение, 
разработвани или прилагани от EIT, за 
да се гарантира съвместимост и 
съгласуваност с цялостната система за 
наблюдение на „Хоризонт Европа“, 
включително ключовите пътища на 
въздействие, рамката на критериите за 
европейските партньорства и процеса на 
стратегическото планиране. Освен това 
EIT ще взема под внимание прилагането 
на методиката на радарите за иновации 
в „Хоризонт Европа“ и ще проучи как 
ОЗИ биха могли да използват радарите 
за иновации за подобряване на 
дейностите си по наблюдение.

Изменение 126

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 6



PE641.138v03-00 90/169 RR\1208489BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като цяло EIT ще носи отговорността да 
извършва редовно наблюдение на 
оперативната дейност на ОЗИ и да 
адаптира непрекъснато системите си за 
наблюдение в съответствие с рамката на 
„Хоризонт Европа“ за наблюдение и 
докладване, приложима за европейските 
партньорства, като за целта си 
сътрудничи с общите корпоративни 
служби на „Хоризонт Европа“. 
Резултатите от това наблюдение ще 
бъдат включени в процесите на 
планиране на дейността на ОЗИ, както и 
в процеса на вземане на решения от EIT 
относно разпределението на бюджета и 
подготовката на рамковите 
споразумения за партньорство с ОЗИ 
като бенефициери.

Като цяло EIT ще носи отговорността да 
извършва редовно наблюдение на 
оперативната дейност на ОЗИ, 
включително и техните 
административни разходи, и да 
адаптира непрекъснато системите си за 
наблюдение в съответствие с рамката на 
„Хоризонт Европа“ за наблюдение и 
докладване, приложима за европейските 
партньорства, като за целта си 
сътрудничи с общите корпоративни 
служби на „Хоризонт Европа“. 
Резултатите от това наблюдение ще 
бъдат включени в процесите на 
многогодишно планиране на дейността 
на ОЗИ, както и в процеса на вземане на 
решения от EIT относно 
разпределението на бюджета и 
подготовката на рамковите 
споразумения за партньорство с ОЗИ 
като бенефициери.

Изменение 127

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 7 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) икономическо/иновационно 
въздействие — посредством оказване на 
влияние върху създаването и растежа на 
дружествата и върху създаването на 
нови иновативни решения за справяне с 
глобалните предизвикателства, както и 
посредством създаване на преки и 
непреки работни места и мобилизиране 
на други публични и частни инвестиции;

(1) икономическо/иновационно 
въздействие — посредством оказване на 
влияние върху създаването и растежа на 
дружествата и върху създаването на 
нови иновативни решения за справяне с 
глобалните предизвикателства, както и 
посредством създаване на преки и 
непреки работни места и мобилизиране 
на допълнителни публични и частни 
инвестиции;

Изменение 128

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 7 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) научно и образователно 
въздействие — посредством укрепване 
на човешкия капитал в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
насърчаване на иновативните и 
предприемачески умения както на 
индивидуално, така и на 
организационно равнище, и насърчаване 
на откритото разпространение на знания 
и иновации в обществото;

(2) научно и образователно 
въздействие — посредством създаване 
на нови знания, укрепване на човешкия 
капитал в областта на научните 
изследвания и иновациите, насърчаване 
на иновативните и предприемаческите 
умения както на индивидуално, така и 
на организационно равнище, и 
насърчаване на откритото 
разпространение на знания и иновации в 
обществото;

Изменение 129

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 7 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) обществено въздействие — 
посредством работа по приоритетите на 
политиката на ЕС в областта на 
изменението на климата, енергетиката, 
суровините, здравеопазването или 
храните чрез възприемане на 
иновативни решения, ангажираност 
спрямо гражданите и крайните 
потребители и чрез по-голямо 
възприемане от обществото на 
новаторски решения в тези области.

(3) обществено въздействие — 
посредством работа по приоритетите на 
политиката на ЕС в областта на 
изменението на климата (смекчаване, 
адаптиране и устойчивост), 
енергетиката, суровините, 
здравеопазването, производството с 
висока добавена стойност, градската 
мобилност или храните чрез 
възприемане на иновативни решения, 
ангажираност спрямо гражданите и 
крайните потребители и чрез по-голямо 
възприемане от обществото на 
новаторски решения в тези области.

Изменение 130

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 7 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) системно въздействие — 
посредством предприемане на 
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действия по сложни и взаимосвързани 
проблеми, създаване на цялостни 
иновативни решения, осигуряване на 
трансформиращи приложения с 
интегрирана добавена стойност в 
множество сектори, като се 
допринася за формирането на 
политиките на Съюза и за 
преодоляване на глобалните и 
обществените предизвикателства, в 
рамките на всяка общност към EIT, и 
по-специално в отношенията между 
отделните ОЗИ.

Изменение 131

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въздействията, посочени в параграф 
3, се измерват съгласно 
показателите, предвидени в 
приложение V към Регламент [xxx] за 
създаване на програма „Хоризонт 
Европа“.

Изменение 132

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

В таблицата по-долу е представен 
неизчерпателен списък на показателите 
за управлението и техните целеви нива, 
които ще бъдат наблюдавани от EIT 
през периода 2021 – 2027 г. Тези 
показатели дават основните насоки от 
гледна точка на приноса и резултатите 
във връзка с наблюдението върху 
изпълнението на ключовите цели на EIT 
за периода 2021 – 2027 г., като например 
насърчаване на иновациите и 

Освен това в таблицата по-долу е 
представен неизчерпателен списък на 
показателите за управлението и техните 
целеви нива, които ще бъдат 
наблюдавани от EIT през периода 
2021 – 2027 г. Тези показатели дават 
основните насоки от гледна точка на 
приноса и резултатите във връзка с 
наблюдението върху изпълнението на 
ключовите цели на EIT за периода 
2021 – 2027 г., като например 
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предприемачеството чрез по-добро 
образование, увеличаване на 
регионалното въздействие и отвореност 
за потенциални партньори и 
заинтересовани страни и въвеждане на 
пазара на нови иновативни решения за 
глобалните предизвикателства.

насърчаване на иновациите и 
предприемачеството чрез по-добро 
образование, увеличаване на 
регионалното въздействие и отвореност 
за потенциални партньори и 
заинтересовани страни и въвеждане на 
пазара на нови иновативни решения за 
глобалните предизвикателства.

Изменение 133

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще разработи съвместно с 
Комисията допълнителни показатели, 
включително показатели за 
въздействието върху обществото в 
областите на дейност на ОЗИ, като те 
ще бъдат съобразени с разработването 
на рамката от показатели на програма 
„Хоризонт Европа“ и ще отразяват 
цялостния подход, приложим за 
европейските партньорства, за принос 
към научното, икономическото и 
общественото въздействие. Като цяло 
привеждането на показателите за 
въздействието в съответствие с 
„Хоризонт Европа“ ще има за цел да се 
следи постигания с течение на времето 
напредък по набелязаните цели. Това ще 
позволи да се състави база от 
сравнителни данни за резултатите и 
въздействието, постигнати от ОЗИ, 
спрямо останалата част от програмата. 
Освен това EIT ще гарантира, че 
системата за наблюдение ще отчита 
напредъка по специфични за конкретния 
модел на ОЗИ дейности, като например 
интегрирането на триъгълника на 
знанието и предприемаческите умения. 
Тези допълнителни показатели са 
насочени към извършването на 
наблюдение на напредъка и оказваното 
въздействие с течение на времето. Така 
например показателите за дейностите на 

EIT ще разработи съвместно с 
Комисията допълнителни показатели, 
включително показатели за 
въздействието върху обществото в 
областите на дейност на ОЗИ, като те 
ще бъдат съобразени с разработването 
на рамката от показатели на програма 
„Хоризонт Европа“ и ще отразяват 
цялостния подход, приложим за 
европейските партньорства, за принос 
към научното, икономическото и 
общественото въздействие. Като цяло 
привеждането на показателите за 
въздействието в съответствие с 
„Хоризонт Европа“ ще има за цел да се 
проследява постиганият с течение на 
времето напредък по набелязаните цели. 
Това ще позволи да се състави база от 
сравнителни данни за резултатите и 
въздействието, постигнати от ОЗИ, 
спрямо останалата част от програмата. 
Освен това EIT ще гарантира, че 
системата за наблюдение ще отчита 
напредъка по специфични за конкретния 
модел на ОЗИ дейности, като например 
интегрирането на триъгълника на 
знанието и предприемаческите умения. 
Тези допълнителни показатели са 
насочени към извършването на 
наблюдение на напредъка и оказваното 
въздействие с течение на времето. Така 
например показателите за дейностите на 
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EIT, свързани с образованието 
(включително тези, спомагащи за 
повишаване на капацитета на висшите 
учебни заведения), ще проследяват 
придобиването на умения в областта на 
човешкия капитал (в краткосрочен 
план), професионалното развитие (в 
средносрочен план) и условията на труд 
(в дългосрочен план), ангажираността 
на ВУЗ и повишаването на капацитета 
(в краткосрочен план) или ролята и 
постиженията на ВУЗ в местните 
екосистеми за иновации (в 
средносрочен и дългосрочен план).

EIT, свързани с образованието 
(включително тези, спомагащи за 
повишаване на капацитета на висшите 
учебни заведения), ще проследяват 
придобиването на умения в областта на 
човешкия капитал (в краткосрочен 
план), професионалното развитие (в 
средносрочен план) и условията на труд 
(в дългосрочен план), ангажираността 
на ВУЗ и повишаването на капацитета 
(в краткосрочен план) или ролята и 
постиженията на ВУЗ в местните 
екосистеми за иновации (в 
средносрочен и дългосрочен план).

Изменение 134

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще гарантира, че данните, които 
събира чрез своята система за вътрешно 
наблюдение, включително резултатите 
от ОЗИ, са напълно интегрирани в 
общата система за управление на данни 
на програма „Хоризонт Европа“. EIT ще 
следи за това подробна информация, 
изготвена в резултат на процеса му по 
наблюдение и оценка, да бъде 
предоставяна своевременно и да бъде 
достъпна в обща електронна база данни, 
посветена на изпълнението на програма 
„Хоризонт Европа“. Освен това EIT ще 
осигурява специално отчитане на 
количественото и качественото 
въздействие, включително по 
отношение на финансовите вноски, за 
които са поети задължения и които са 
реално предоставени.

За да се повишат прозрачността и 
отвореността, EIT гарантира, че 
данните, които събира чрез своята 
система за вътрешно наблюдение, 
включително резултатите от ОЗИ, са 
напълно достъпни и интегрирани в 
общата система за управление на данни 
на програма „Хоризонт Европа“. EIT 
следи за това подробна информация, 
изготвена в резултат на процеса му по 
наблюдение и оценка, да бъде 
предоставяна своевременно и да бъде 
достъпна в общата електронна база 
данни, посветена на изпълнението на 
програма „Хоризонт Европа“. Освен 
това EIT ще осигурява специално 
отчитане на количественото и 
качественото въздействие, включително 
по отношение на финансовите вноски, 
за които са поети задължения и които са 
реално предоставени.
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Изменение 135

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – таблица 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT: заличава се
— ще усъвършенства настоящите си 
системи за наблюдение и ще въведе 
рамка за докладване и наблюдение, 
включваща показатели за 
въздействието, в съответствие с 
ключовите пътища на въздействие на 
[програма „Хоризонт Европа“];
— ще осъществява редовно 
наблюдение върху оперативната 
ефективност на ОЗИ и тяхната 
производителност, резултати и 
напредък в оказването на въздействие 
в съответствие с [рамката на 
„Хоризонт Европа“];
— ще осигури разработването на 
специфичните показатели за 
въздействието върху обществото в 
областите на дейност на ОЗИ и 
редовното му наблюдение в 
съответствие с рамката на 
„Хоризонт Европа“ за оказване на 
въздействие върху обществото;
— ще следи за отчитането на 
количественото и качественото 
въздействие, включително по 
отношение на финансовите вноски;
— ще осигурява достъп до 
резултатите и данните от 
проектите, предоставени от ОЗИ, 
както и интегрирането им в общата 
система за управление на данните и 
за докладване на програма „Хоризонт 
Европа“.

Изменение 136

Предложение за решение
Приложение I – точка 5 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Сектори на водите, 
мореплаването и моретата и 
техните екосистеми

Изменение 137

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Културните и творческите индустрии 
(КТИ) могат да намерят хоризонтално 
решение за цяла поредица 
нововъзникващи предизвикателства с 
постоянен характер, решение за които 
може да се намери чрез 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези предизвикателства могат 
да бъдат групирани в четири категории: 
1) креативност, културно многообразие 
и ценности на европейците; 2) 
европейска идентичност и сближаване; 
3) заетост, икономическа устойчивост и 
интелигентен растеж в Европа; и 4) 
Европа като глобален фактор.

Културните и творческите сектори и 
индустрии (КТСИ)1a могат да намерят 
хоризонтално решение за цяла поредица 
нововъзникващи предизвикателства с 
постоянен характер, решение за които 
може да се намери чрез образователни, 
научноизследователски и иновационни 
дейности. Тези предизвикателства могат 
да бъдат групирани в четири категории: 
1) креативност, културно и езиково 
многообразие и ценности на 
европейците; 2) европейска идентичност 
и сближаване; 3) заетост, икономическа 
устойчивост и интелигентен растеж в 
Европа; и 4) Европа като глобален 
фактор.

__________________

1a Културните и творческите 
сектори и индустрии са свързани с 
всички сектори, чиито дейности се 
основават на културни ценности, 
културно многообразие и 
индивидуални и/или колективни 
художествени и други творчески 
форми на изразяване, независимо дали 
тези дейности са пазарно 
ориентирани или не, без оглед на вида 
организация, която ги осъществява, 
както и без оглед на начина на 
финансиране на тази организация. 
Тези дейности включват развитието 
на умения и таланти, с потенциал за 
генериране на иновации, създаване на 
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благосъстояние и работни места чрез 
осигуряване на социална и 
икономическа стойност, 
включително чрез управление на 
интелектуална собственост. Те са 
свързани също така с 
разработването, производството, 
разпространението и съхраняването 
на стоки и услуги, които 
представляват културни, 
художествени или други творчески 
форми на изразяване, както и 
свързани с тях функции, като 
например образование или управление. 
Секторите на културата и 
творчеството включват, наред с 
другото, архитектура, архиви, 
изкуства, библиотеки и музеи, 
художествени занаяти, аудио-
визуална дейност (включително 
филми, телевизия, софтуерни 
продукти, видеоигри, мултимедийни 
продукти и записи на музика), 
материално и нематериално 
културно наследство, дизайн, 
задвижваните от творчески импулси 
сектори на луксозните стоки и на 
модата, фестивали, музика, 
литература, сценични изкуства, 
книги и издателска дейност 
(вестници и списания), радио и 
визуални изкуства, както и реклама.

: (За да се приведе в съответствие номерацията на точките в приложението, 
точките от приложение I — точка 6 — параграф 1 – подточки 7, 8 и 9 ще бъдат 

преномерирани на по-късен етап от процедурата.)

Изменение 138

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Креативността и културното 
многообразие на европейците зависят от 
наличието на устойчиви и солидни 

Креативността и културното 
многообразие на европейците зависят от 
наличието на устойчиви и солидни 
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сектори на културата и творчеството. 
Тези сектори обаче, и по-специално 
аудиовизуалният или музикалният 
сектор, са изправени пред редица 
предизвикателства, произтичащи от 
засилената конкуренция от страна на 
глобални играчи и преминаването към 
цифровите технологии.

сектори и индустрии на културата и 
творчеството. Тези сектори обаче са 
изправени пред редица 
предизвикателства, произтичащи от 
засилената конкуренция на глобални 
играчи и преминаването към цифровите 
технологии.

Изменение 139

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Продуцентите, дистрибуторите, 
разпространителите, кината и всички 
видове културни организации трябва да 
въвеждат иновации, за да привличат 
нови поколения зрители.

— Продуцентите, творците, 
дистрибуторите, разпространителите, 
кината и всички видове културни 
организации и предприятия трябва да 
въвеждат иновации, за да привличат 
зрители и да разширяват новата си 
аудитория, както и да разработват 
нови процеси, услуги, съдържание и 
практики, които да осигуряват 
обществена стойност.

Изменение 140

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Недостигът на предприемачески 
и междусекторни умения в областта на 
КТИ28 засяга както нововъзникващите, 
така и много зрелите подсектори, които 
са подложени на дълбока цифрова 
трансформация. Тези умения са 
необходими за иновациите и са от 
решаващо значение в контекста на 
промените на пазара на труда, пред 
които е изправен секторът.

— Недостигът на предприемачески 
и междусекторни умения в областта на 
културните и творческите сектори28 
засяга както нововъзникващите, така и 
много зрелите подсектори, които са 
подложени на дълбока цифрова 
трансформация. Тези умения са 
необходими за иновациите и са от 
решаващо значение в контекста на 
промените на пазара на труда, пред 
които е изправен секторът.
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__________________ __________________
28 Културните и творческите 
специалности в европейските 
университети са фокусирани главно 
върху „творческата част“ и 
завършващите висшисти не винаги са 
готови да навлязат на съвременния 
пазар на труда, тъй като им липсват 
междусекторни умения (в областта на 
предприемачеството, цифровите 
технологии, финансовото управление). 
Що се отнася до ВУЗ-овете, по 
отношение на образованието в сферата 
на комуникациите и медиите ЕС 
изостава от САЩ (докато 
университетите в ЕС имат по-добри 
резултати в по-традиционни 
дисциплини, като „Изкуство и дизайн“ 
или „Сценични изкуства“).

28 Културните и творческите 
специалности в европейските 
университети са фокусирани главно 
върху „творческата част“ и 
завършващите висшисти не винаги са 
готови да навлязат на съвременния 
пазар на труда, тъй като им липсват 
междусекторни умения (в областта на 
предприемачеството, цифровите 
технологии, финансовото управление). 
Що се отнася до ВУЗ-овете, по 
отношение на образованието в сферата 
на комуникациите и медиите ЕС 
изостава от САЩ (докато 
университетите в ЕС имат по-добри 
резултати в по-традиционни 
дисциплини, като „Изкуство и дизайн“ 
или „Сценични изкуства“). Културното 
наследство е важен източник на 
иновации, който осигурява добра 
възвръщаемост на инвестициите и 
значителни икономически приходи.

Изменение 141

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – параграф 1 – точка 7 – параграф 2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Културното наследство е 
важен източник на иновации, който 
осигурява добра възвръщаемост на 
инвестициите и значителни 
икономически приходи, но 
потенциалът му все още не е напълно 
използван. Тъй като културното 
наследство е катализатор за 
устойчиво обновяване въз основа на 
културното наследство, както и 
важен стимул за образование и учене 
през целия живот, чрез който се 
насърчават сътрудничеството и 
социалното сближаване, то може да 
извлече огромни ползи от ОЗИ в 
областта на КТСИ.
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Изменение 142

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – точка 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществените предизвикателства, 
свързани с европейската идентичност и 
сближаване, могат като цяло да се 
опишат като липса на „мостове“, 
свързващи различните части на 
обществото, в т.ч. и различни 
територии. Те включват проблеми, 
свързани със социалното изключване, 
необходимостта да се изградят по-тесни 
връзки между културите и развиването 
на чувство за обща принадлежност на 
основата на нашето културно 
многообразие и общо наследство, които 
могат да се преодолеят чрез по-голямо 
участие в общността, чрез иновации в 
областта на дизайна, архитектурата и 
използването на обществените 
пространства, както и чрез социални 
иновации, в чиято основа е културата. 
По-специално:

Обществените предизвикателства, 
свързани с европейската идентичност и 
сближаване, могат като цяло да се 
опишат като липса на „мостове“, 
свързващи различните части на 
обществото, в т.ч. и различни 
територии. Те включват проблеми, 
свързани със социалното изключване, 
необходимостта да се изградят по-тесни 
връзки между културите, защитата на 
езиковото многообразие, включително 
и езиците на малцинствата, и 
развиването на чувство за обща 
принадлежност на основата на нашето 
културно многообразие и общо 
наследство, които могат да се 
преодолеят чрез по-голямо участие в 
общността, чрез иновации в областта на 
дизайна, архитектурата и използването 
на обществените пространства, както и 
чрез обществени иновации, в чиято 
основа е културата. По-специално:

Изменение 143

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Наблюдава се ограничено 
сътрудничество между научните 
изследователи и между научните 
изследователи и промишления отрасъл, 
както и недостатъчна координация на 
усилията в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност, споделянето на методи, 
резултати и най-добри практики. Освен 

— Наблюдава се ограничено 
сътрудничество между научните 
изследователи и между научните 
изследователи и промишления отрасъл, 
публичните организации и 
организациите от третия сектор, 
както и недостатъчна координация на 
усилията в областта на 
научноизследователската и развойната 
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това, по-голямата част от изследванията 
в областта на КТИ не са преведени, 
което води до повторение, тъй като 
научните работници често не са 
запознати с наличието на сходни 
проекти.

дейност, споделянето на методи, 
резултати и най-добри практики. Освен 
това по-голямата част от изследванията 
в областта на културните и 
творческите сектори и индустрии не 
са преведени, което води до повторение, 
тъй като научните работници често не 
са запознати с наличието на сходни 
проекти.

Изменение 144

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Значителна част от регионалните 
приоритети в Европа, свързани с 
интелигентното специализиране, 
съдържат препратки към културата под 
различни ъгли (напр. културното 
наследство, творческите индустрии и 
др.). Като се има предвид важната роля 
на културата и творчеството за 
икономическото и социалното развитие 
на градовете и регионите, както и 
способността им да спомогнат в още по-
голяма степен за премахване на 
несъответствията в Европа, общността 
за знания и иновации, посветена на 
КТИ, разполага с голям потенциал.

— Значителна част от регионалните 
приоритети в Европа, свързани с 
интелигентното специализиране, 
съдържат препратки към културата под 
различни ъгли (напр. културното 
наследство, творческите индустрии и 
др.). Като се има предвид важната роля 
на културата и творчеството за 
икономическото и социалното развитие 
на градовете и регионите, както и 
способността им да спомогнат в още по-
голяма степен за премахване на 
несъответствията в Европа, общността 
за знания и иновации, посветена на 
тази КТИ, разполага с голям 
потенциал.

Изменение 145

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предизвикателствата, свързани със 
заетостта, икономическата устойчивост 
и интелигентния растеж в Европа, 
включват икономически проблеми, като 
безработицата (особено младежката 

Настоящите предизвикателства, 
свързани със заетостта, икономическата 
устойчивост и интелигентния растеж в 
Европа, включват социално-
икономически проблеми, като 



PE641.138v03-00 102/169 RR\1208489BG.docx

BG

безработица) и глобалната конкуренция. например справяне с безработицата 
(особено младежката безработица), 
подобряване на уменията и 
работната среда и изправяне пред 
глобалната конкуренция.

Изменение 146

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Европейските промишлени 
отрасли са изправени пред 
предизвикателствата, произтичащи 
от цифровизацията и глобализацията 
и тяхното мощно въздействие върху 
начина, по който артистите продуцират 
и разпространяват творбите си и 
осъществяват връзката с публиката си. 
Сривът на пазарите на DVD, новите 
очаквания на потребителите и 
трайната мощ на американските 
студии, в съчетание с възхода на 
глобални цифрови гиганти, като 
Amazon, ITunes, Google и Netflix, 
оказаха въздействие върху 
традиционната верига на стойността.

— Европейските индустрии са 
силно засегнати от глобализацията, 
цифровизацията и технологичните 
иновации. Тези развития промениха 
начина, по който артистите продуцират 
и разпространяват творбите си и 
осъществяват връзката с публиката си. 
Те трансформират традиционните 
бизнес модели на културните и 
творческите индустрии и променят 
из основи очакванията и поведението 
на потребителите. Сривът на 
пазарите, на които се продават 
материални стоки, като например 
CD и DVD, в съчетание с възхода на 
глобалните доставчици на цифрово 
съдържание, като Amazon, Alibaba, 
ITunes, Google и Netflix, както и 
нарастващата мощ на дружествата 
за производство на съдържание извън 
Европа, оказаха огромно въздействие 
върху традиционната верига на 
стойността.

Изменение 147

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

И накрая, ролята на Европа като 
глобален фактор включва 

И накрая, ролята на Европа като 
глобален фактор включва 
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необходимостта от подобряване на 
разпространението на културното 
съдържание, създадено в Европа. 
Европа трябва да продължи да бъде 
конкурентоспособна в глобалната 
цифрова надпревара за създаване на 
нови технологии (напр. изкуствен 
интелект, интернет на нещата, блокови 
вериги), като по отношение на тях КТИ 
са важни генератори на съдържание, 
продукти и услуги в световен мащаб. 
Освен това в световен мащаб КТИ 
(напр. дизайн, архитектура и др.) 
допринасят активно за устойчивото 
развитие и стимулират екологичните 
иновации, като същевременно 
културното съдържание (литература, 
филми и изкуства) може да повиши 
осведомеността за екологичните 
проблеми и да предостави информация 
за изграждане на общественото мнение.

необходимостта от подобряване на 
разпространението на европейското 
културно съдържание. Европа трябва 
да продължи да бъде 
конкурентоспособна в глобалната 
цифрова надпревара за създаване на 
нови технологии (напр. изкуствен 
интелект, интернет на нещата, блокови 
вериги), като по отношение на тях 
културните и творческите сектори и 
индустрии са важни генератори на 
съдържание, продукти и услуги. Освен 
това в световен мащаб културните и 
творческите сектори и индустрии 
(напр. дизайн, архитектура и др.) 
допринасят активно за устойчивото 
развитие и стимулират екологичните 
иновации, като същевременно 
културното съдържание (литература, 
филми и изкуства) може да повиши 
осведомеността за екологичните 
проблеми и да предостави информация 
за изграждане на общественото мнение.

Изменение 148

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Със своя цялостен и интегриран подход 
една ОЗИ на EIT в областта на КТИ ще 
спомогне за преодоляване на всички 
предизвикателства, определени по-горе. 
Обхващайки почти всички сектори на 
живота, обществото и икономиката ни, 
тази ОЗИ ще бъде особено релевантна 
от гледна точка на оказваното 
икономическо и обществено 
въздействие и ще отключи 
стратегически възможности за 
икономически, технологични и 
социални иновации.

Със своя цялостен и интегриран подход 
една ОЗИ на EIT в областта на КТСИ 
ще спомогне за преодоляване на всички 
предизвикателства, определени по-горе. 
Обхващайки почти всички сектори на 
живота, обществото и икономиката ни, 
тази ОЗИ ще бъде особено релевантна 
от гледна точка на оказваното 
икономическо и обществено 
въздействие и ще отключи 
стратегически възможности за 
икономически, технологични и 
социални иновации. Тя също така ще 
допринесе за подобряване на знанията 
и непрекъснатото обучение, като 
осигури възможност за висшите 
учебни заведения по изкуствата да 
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играят важна роля при развитието 
на хибридни компетентности и 
предприемачески дух, отговарящи на 
потребностите на индустрията.

Изменение 149

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновациите, основаващи се на 
културата и движени от творческия 
стремеж, стимулират европейската 
конкурентоспособност, било пряко – 
чрез създаването на нови предприятия и 
работни места, било косвено – като 
водят до междусекторни ползи за 
икономиката като цяло, подобряват 
качеството на живота и повишават 
привлекателността на Европа. 
Секторът на КТИ се разглежда все 
повече като нов източник на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и работни места, като в него 
вече са заети над 12 милиона души в 
ЕС, което се равнява на 7,5% от всички 
заети лица в Европа.

Иновациите, основаващи се на 
културата и движени от творческия 
стремеж, стимулират европейската 
конкурентоспособност, било пряко – 
чрез създаването на нови предприятия и 
работни места, било косвено – като 
водят до междусекторни ползи за 
икономиката като цяло, подобряват 
качеството на живота и повишават 
привлекателността на Европа. 
Културните и творческите сектори 
(например културното наследство и 
изкуствата) се разглеждат все повече 
като нов източник на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
работни места. В тези сектори вече са 
заети над 12 милиона души в Съюза, 
което се равнява на повече от 7,5% от 
всички заети лица в Европа. 
Културното наследство е основен 
компонент на културните и 
творческите сектори и има важен 
принос за привлекателността на 
регионите, малките и големите 
градове и селските райони на Европа. 
То е стимул за инвестиции от 
частния сектор, за привличане на 
таланти, за създаване на необвързани 
предприятия и за пряко и непряко 
създаване на работни места.

Изменение 150
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Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приносът на културата и творчеството 
за иновациите не се ограничава само до 
прякото въздействие на КТИ, тъй 
като иновациите в глобален план се 
стимулират във все по-голяма степен 
от нетехнологични фактори, като 
креативността, дизайна и новите 
организационни процеси или бизнес 
модели. По-специално, КТИ, които имат 
ясни вериги за създаване на стойност 
(т.е. музика, дизайн, мода, аудио-
визуално съдържание, видеоигри, 
архитектура и т.н.), разполагат с голям 
капацитет за иновации от икономическа 
гледна точка и са в състояние да 
стимулират иновациите в други сектори 
на икономиката.

Приносът на културата и творчеството 
за иновациите се стимулира във все по-
голяма степен от нетехнологични 
фактори, като креативността, дизайна и 
новите организационни процеси или 
бизнес модели. По-специално, 
секторите, които имат ясни вериги за 
създаване на стойност (т.е. музика, 
дизайн, мода, аудио-визуално 
съдържание, видеоигри, архитектура и 
т.н.), разполагат с голям капацитет за 
иновации от икономическа гледна точка 
и са в състояние да стимулират 
иновациите в други сектори на 
икономиката.

Изменение 151

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Културата и участието в културни 
дейности имат пряко отражение върху 
благосъстоянието на гражданите. КТИ 
засилват идентичността, 
демокрацията и участието в 
общността като обществени 
ценности. Културата разполага с голям 
потенциал за засилване на европейското 
чувство за принадлежност, в рамките на 
което многообразието е положителна 
черта. Това е от основно значение за 
създаването на възможности за 
изграждане на устойчивост, за социален 
достъп, сплотяване на обществото, 
борба с радикализацията и равенство 
между половете, както и за намиране 
на решения за преодоляване на 
политическата несигурност в Европа 

Културата и участието в културни 
дейности имат пряко отражение върху 
благосъстоянието на гражданите. 
Културата разполага с голям потенциал 
за засилване на европейското чувство за 
принадлежност, в рамките на което 
многообразието е положителна черта. 
Това е от основно значение за 
създаването на възможности за 
изграждане на устойчивост, за социален 
достъп, сплотяване на обществото, 
борба с радикализацията и равенство 
между половете.
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и необходимостта от единство.

Изменение 152

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приносът на културата и творчеството 
за иновациите не се ограничава само до 
прякото въздействие на КТИ, тъй 
като иновациите в глобален план се 
стимулират във все по-голяма степен 
от нетехнологични фактори, като 
креативността, дизайна и новите 
организационни процеси или бизнес 
модели. По-специално, КТИ, които имат 
ясни вериги за създаване на стойност 
(т.е. музика, дизайн, мода, аудио-
визуално съдържание, видеоигри, 
архитектура и т.н.), разполагат с голям 
капацитет за иновации от икономическа 
гледна точка и са в състояние да 
стимулират иновациите в други сектори 
на икономиката.

Приносът на културата и творчеството 
за иновациите се стимулира във все по-
голяма степен от нетехнологични 
фактори, като креативността, дизайна и 
новите организационни процеси или 
бизнес модели. По-специално, 
секторите, които имат ясни вериги за 
създаване на стойност (т.е. музика, 
дизайн, мода, аудио-визуално 
съдържание, видеоигри, архитектура и 
т.н.), разполагат с голям капацитет за 
иновации от икономическа гледна точка 
и са в състояние да стимулират 
иновациите в други сектори на 
икономиката.

Изменение 153

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Културата и участието в културни 
дейности имат пряко отражение върху 
благосъстоянието на гражданите. КТИ 
засилват идентичността, 
демокрацията и участието в 
общността като обществени 
ценности. Културата разполага с голям 
потенциал за засилване на европейското 
чувство за принадлежност, в рамките на 
което многообразието е положителна 
черта. Това е от основно значение за 
създаването на възможности за 

Културата и участието в културни 
дейности имат пряко отражение върху 
благосъстоянието на гражданите. 
Културата разполага с голям потенциал 
за засилване на европейското чувство за 
принадлежност, в рамките на което 
многообразието е положителна черта. 
Това е от основно значение за 
създаването на възможности за 
изграждане на устойчивост, за социален 
достъп, сплотяване на обществото, 
борба с радикализацията и равенство 
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изграждане на устойчивост, за социален 
достъп, сплотяване на обществото, 
борба с радикализацията и равенство 
между половете, както и за намиране 
на решения за преодоляване на 
политическата несигурност в Европа 
и необходимостта от единство.

между половете.

Изменение 154

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една ОЗИ към EIT, посветена на КТИ, 
ще 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 
творчеството, така и с други сектори на 
обществото и икономиката. Тя ще 
подейства като катализатор отдолу-
нагоре и отгоре-надолу за инициативите 
на регионално, национално и 
европейско равнище. Такава ОЗИ ще 
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. Тази ОЗИ 
ще даде възможност за по-нататъшно 
взаимно обогатяване с други сектори на 
икономиката и промишлеността, тъй 
като ще действа като ускорител за 
иновациите.

Една ОЗИ към EIT, посветена на КТСИ, 
ще благоприятства възможностите за 
изграждане на мрежи от контакти, за 
сътрудничество, съвместно творчество и 
трансфер на ноу-хау между участниците 
в образованието, научните изследвания, 
стопанската дейност, публичните 
организации и организациите от 
третия сектор, както в рамките на 
секторите на културата и творчеството, 
така и с други сектори на обществото и 
икономиката. Тя ще подейства като 
катализатор отдолу-нагоре и отгоре-
надолу за инициативите на регионално, 
национално и европейско равнище. 
Такава ОЗИ ще 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 културните и 
творческите индустрии и от други 
сектори, познанията и уменията, които 
са им необходими, за да намират 
иновативни решения и да ги превръщат 
в нови културни, обществени и бизнес 
възможности. Тази ОЗИ ще даде 
възможност за по-нататъшно взаимно 
обогатяване с други сектори на 
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икономиката и промишлеността, тъй 
като ще действа като ускорител за 
иновациите.

Изменение 155
Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една ОЗИ в областта на КТИ би 
допълвала редица други инициативи на 
Съюза, както и инициативи на 
равнището на държавите членки. 
Основните очаквани полезни 
взаимодействия на равнище ЕС са 
представени по-долу.

Една ОЗИ в областта на КТСИ би 
допълвала редица други инициативи на 
Съюза, както и инициативи на 
равнището на държавите членки. 
Основните очаквани полезни 
взаимодействия на равнище ЕС са 
представени по-долу.

Изменение 156

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Очаква се ОЗИ в областта на КТИ да 
установи 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. 
Една бъдеща ОЗИ 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. Освен това тя би могла 
да допълва ефикасно други части от 
програма „Хоризонт Европа“, 

Очаква се ОЗИ в областта на 
културните и творческите сектори и 
индустрии да установи солидни 
полезни взаимодействия със 
съответните инициативи на политиката 
по линия на програмата „Хоризонт 
Европа“, и по-специално по линия на 
стълб II с клъстера [„Култура, 
творчество и приобщаващо 
общество“] и неговите области на 
интервенция по отношение на 
културното наследство и демокрацията. 
Една бъдеща ОЗИ би могла да осигури и 
ценни хоризонтални данни за 
различните дейности, които ще бъдат 
осъществени в клъстер [„Цифрова 
сфера, промишленост и космическо 
пространство “], особено относно 
производствените технологии, в които 
необходимостта от разработване на 
нови продукти зависи в много голяма 
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интервенцията от страна на EIT — 
Цифрови технологии и действията, 
предвидени по линия на други програми 
на ЕС, като например InvestEU, 
„Цифрова Европа“ или фондовете в 
областта на политиката на сближаване.

степен от културните и творческите 
сектори и индустрии. Освен това тя би 
могла да допълва ефикасно други части 
от програма „Хоризонт Европа“, 
интервенцията от страна на EIT — 
Цифрови технологии и действията, 
предвидени по линия на други програми 
на ЕС, като например InvestEU, Еразъм, 
„Творческа Европа“, „Цифрова Европа“ 
или фондовете в областта на политиката 
на сближаване.

Изменение 157

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новата програма „Творческа Европа“ 
ще бъде от голямо значение за 
дейностите на ОЗИ в областта на 
КТИ. Програмата подбира направления 
и специални покани, в които са отразени 
някои от вече споменатите 
предизвикателства, пред които е 
изправен секторът (напр. уменията и 
заетостта на творците, бизнес моделите 
и т.н.), и следва да се установят солидни 
полезни взаимодействия и взаимно 
допълване. Също в рамките на програма 
„Творческа Европа“ и в контекста на 
ограничения достъп до финансиране за 
секторите на културата и творчеството 
могат да се очакват 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.

Новата програма „Творческа Европа“ 
ще бъде от голямо значение за 
дейностите на тази ОЗИ. Програмата 
подбира направления и специални 
покани, в които са отразени някои от 
вече споменатите предизвикателства, 
пред които е изправен секторът (напр. 
уменията и заетостта на творците, 
бизнес моделите и т.н.), и следва да се 
установят солидни полезни 
взаимодействия и взаимно допълване. 
Също в рамките на програма „Творческа 
Европа“ и в контекста на ограничения 
достъп до финансиране за секторите на 
културата и творчеството могат да се 
очакват 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.

Изменение 158
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Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 1 – подточка 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформата на стратегията за 
интелигентна специализация (S3), 
посветена на модернизирането на 
промишлеността, е набелязала редица 
фокусирани върху КТИ стратегии в 
областта на научните изследвания и 
иновациите за проучване на нови връзки 
между местните активи, потенциалните 
пазари и обществените 
предизвикателства чрез участието на 
широк кръг действащи лица от сферата 
на предприемачеството. По-специално, 
насърчаването на нови партньорства 
между научноизследователските 
организации, предприятията и 
публичните органи е от основно 
значение за стратегиите на S3 и изисква 
да бъдат създадени нови платформи за 
сътрудничество.

Платформата на стратегията за 
интелигентна специализация (S3), 
посветена на модернизирането на 
промишлеността, е набелязала редица 
фокусирани върху културните и 
творческите сектори и индустрии 
стратегии в областта на научните 
изследвания и иновациите за проучване 
на нови връзки между местните активи, 
потенциалните пазари и обществените 
предизвикателства чрез участието на 
широк кръг действащи лица от сферата 
на предприемачеството. По-специално, 
насърчаването на нови партньорства 
между научноизследователските 
организации, предприятията и 
публичните органи е от основно 
значение за стратегиите на S3 и изисква 
да бъдат създадени нови платформи за 
сътрудничество.

Изменение 159

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ към EIT в областта на КТИ е най-
подходящото решение за справяне с 
основните икономически и обществени 
предизвикателства, очертани по-горе. 
Креативността е ключов двигател за 
иновациите и ОЗИ в областта на КТИ 
има капацитета да разгърне потенциала 
на основаната на култура креативност 
и да спомогне за увеличаване на 
конкурентоспособността и 
интелигентния растеж в Европа.

ОЗИ към EIT в областта на КТСИ е най-
подходящото решение за справяне с 
основните икономически и обществени 
предизвикателства, очертани по-горе. 
Креативността е ключов двигател за 
иновациите и ОЗИ в областта на 
културните и творческите сектори и 
индустрии има капацитета да разгърне 
потенциала на творческата и основана 
на култура креативност и да спомогне за 
увеличаване на 
конкурентоспособността, 
устойчивостта, просперитета и 
интелигентния растеж в Европа.
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Изменение 160

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ на EIT в областта на КТИ: заличава се
— ще намали фрагментирането на 
иновационната среда в секторите на 
културата и творчеството чрез 
насърчаване на създаването на 
екосистеми за иновации, които ще 
свързват участниците и мрежите от 
различни сектори и дисциплини на 
местно, регионално, национално и 
европейско равнище; 
— ще обучи следващото поколение 
новатори в секторите на СКТ, като 
им предостави предприемаческите и 
техническите умения, необходими за 
постигането на успех в бързо 
променящата се среда;
— ще допринася за развиването 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 ЕС;
— ще насърчава създаването и 
развитието на нови предприятия в 
секторите на културата и 
творчеството като мобилизира 
инвестиции и поемане на дългосрочни 
ангажименти от страна на 
стопанския сектор;
— ще 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 
културните и творческите 
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индустрии.
— ще укрепва позицията на ЕС като 
глобален фактор в областта на КТИ, 
опирайки се на креативността и 
културното многообразие на 
европейците.

Изменение 161

Предложение за решение
Приложение І – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Приложение 1Ба.
Информационен лист относно 
Общността за знания и иновации 
„Сектори на водите, мореплаването и 
моретата и техните екосистеми“ 
(ОЗИ „Води“)
(1) Интегриран подход
Като интегриран подход към едно 
важно икономическо, екологично и 
социално предизвикателство за 
Съюза, секторите на водите, 
мореплаването и моретата и 
техните екосистеми обхващат 
широк кръг от традиционни и 
нововъзникващи икономически 
сектори, които са неразривно 
свързани с подложените на натиск 
природни екосистеми. Тази област ще 
играе ключова роля за постигането до 
2050 г. на неутрална по отношение на 
климата, устойчива и 
конкурентоспособна Европа, тъй 
като новите технологии и 
необходимостта от декарбонизиране 
на икономиката следва да не водят до 
по-нататъшно увеличаване на 
използването и експлоатацията на 
морските и водните ресурси и до 
влошаване на състоянието на 
екосистемите. Моретата, океаните 
и вътрешните водоеми играят 
централна роля за климатичните 
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процеси, за здравето и 
благосъстоянието на човека, за 
осигуряването на храна, за ключовите 
екосистемни услуги, за енергията от 
възобновяеми източници и други 
ресурси, както и за опазването на 
биологичното разнообразие.
Предизвикателството пред ОЗИ 
„Води“ ще бъде да превърне 
влошаването на сладководните и 
морските екосистеми във 
възможност за конкурентоспособна и 
устойчива кръгова синя икономика. 
Това предизвикателство може да се 
преодолее единствено чрез 
прилагането на мултидисциплинарен 
и интегриран подход, като се 
разглеждат взаимовръзките между 
водите, от една страна, и климата, 
защитата и възстановяването на 
екосистемите, храните, земята, 
обществото, енергетиката и други 
ресурси, от друга страна. ОЗИ „Води“ 
може да бъде съгласувана със 
следните стълбове, които са в пълно 
съответствие с насоките относно 
първия стратегически план за 
програма „Хоризонт Европа“1a:
a) опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие и 
водните екосистеми;
б) достатъчна наличност, качество и 
сигурност на водите;
в) устойчиво планиране и управление 
на вътрешните водни, крайбрежни и 
морски ресурси;
г) принос към продоволствената и 
хранителната сигурност;
д) развитие на синята икономика.
(2) Целесъобразност и въздействие
Със своя цялостен и интегриран 
подход, ОЗИ „Води“ ще спомогне за 
преодоляване на посочените в точка 1 
предизвикателства, за изпълнение на 
приоритетите на Съюза и за 
постигане на целите на Съюза за 
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устойчиво развитие. Под мотото 
„Науката, която ни е необходима, за 
океана, който искаме“, в периода 
2021 – 2030 г. ООН ще организира 
„Десетилетие, посветено на 
океанологията, в полза на 
устойчивото развитие“1г. ОЗИ 
„Води“ следва да бъде част от тази 
световна общност към ООН. Освен 
това ОЗИ „Води“ има потенциала да 
подкрепи няколко ЦУР, и по-
специално ЦУР 6 „Чиста вода и 
канализация“, ЦУР 11 „Устойчиви 
градове и селища“, ЦУР 13 „ Действия 
по климата“ и ЦУР 14 „Живот под 
водата“. В доклада на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата относно 
океаните и криосферата в условията 
на променящ се климат (2019 г.)1д са 
представени солидни доказателства 
за предстоящото неблагоприятно 
развитие, което изисква 
предприемането на спешни действия: 
съществува необходимост от 
повишаване на устойчивостта на 
екосистемите чрез ограничаване на 
различните въздействия и намаляване 
на съществуващите и новите 
стресови фактори, както и 
адаптиране към екстремните морски 
равнища и крайбрежните опасности 
във възможно най-кратък срок.
Според последните данни от 2017 г. в 
утвърдените сектори на синята 
икономика са били заети над 
4 милиона души в Съюза, като тези 
сектори са генерирали оборот на 
стойност 658 милиарда евро и брутна 
добавена стойност в размер на 
180 милиарда евро1е. Това не включва 
нововъзникващите сектори на синята 
икономика, като например синята 
енергия, както и синята 
биоикономика и биотехнологии, 
които предлагат значителен 
потенциал за растеж и работни 
места, особено в областта на 
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енергията от възобновяеми 
източници. Освен това има солидни 
данни, които показват, че морските 
научни изследвания и образованието в 
тази област оказват положително 
икономическо въздействие върху 
местните крайбрежни икономики. 
Фактът, че почти 45% от 
населението на Съюза (214 милиона 
души) живеят в крайбрежни региони, 
сам по себе си показва значимостта и 
потенциалното въздействие на ОЗИ 
„Води“.
ОЗИ „Води“ е напълно интегрирана в 
новите цели на политиката на 
Съюза, описани в Европейския зелен 
пакт. Поради това има належаща 
нужда Съюзът да развие следващото 
поколение изследователи, иноватори 
и предприемачи в тази област. 
Уникалното интегриране на 
образованието, заедно с 
технологиите и иновациите, в модела 
на триъгълника на знанието на EIT 
ще допринесе за постигането на тези 
всеобхватни и амбициозни цели на 
Съюза. То ще спомогне до 2030 г. да се 
гарантира пълно разбиране, 
разгръщане и оползотворяване на 
потенциала на океаните, моретата и 
вътрешните водоеми, както и на 
техните екосистеми и икономики за 
осигуряване на здрава планета, по-
специално чрез изграждане на 
капацитет на човешките ресурси и 
подобряване на научните изследвания 
и иновациите, с цел защита и 
възстановяване на екосистемите. 
Както е видно от оценката на 
въздействието във връзка с 
предложението за EIT, ОЗИ „Води“ 
не е ограничена до конкретен 
икономически сектор, а е необходима 
за устойчивия просперитет на много 
сектори и на цялата екологична 
екосистема1ж.
Тя ще допринесе също така за 
постигане на приоритетите, 
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посочени в съобщението относно 
Европейския зелен пакт1з от януари 
2020 г., и по-специално:
– стратегията „От фермата до 
трапезата“;
– планът за действие за нулево 
замърсяване на водата, въздуха и 
почвата;
– инициативите за увеличаване и по-
добро управление на капацитета на 
вътрешните водни пътища;
– стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие.
(3) Полезни взаимодействия и взаимно 
допълване със съществуващи 
инициативи
ОЗИ „Води“ не само ще установи 
възможно най-силни полезни 
взаимодействия със съответните 
инициативи на политиката на 
Съюза, както и с програмата 
„Хоризонт Европа“, но и ще си 
взаимодейства на международно 
равнище с респективните 
инициативи на ООН и действията по 
ЦУР.
Що се отнася до инициативите на 
политиката на Съюза, ОЗИ „Води“ 
няма да бъде съгласувана единствено с 
приоритетите, определени в 
Рамковата директива за водите, 
Рамковата директива за морска 
стратегия и Директивата за 
морското пространствено планиране. 
Тя ще допринася и за постигането на 
приоритетите, посочени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт1и, и по-специално във 
връзка със стратегията „От 
фермата до трапезата“, плана за 
действие за нулево замърсяване на 
водата, въздуха и почвата и 
инициативите за увеличаване и по-
добро управление на капацитета на 
вътрешните водни пътища, както и 
стратегията на Съюза за 
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биологичното разнообразие.
Някои регионални стратегии за 
интелигентно специализиране (S3) са 
набелязали редица стратегии в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, които са насочени към 
морската и водната промишленост и 
проучват възможностите за нови 
връзки между местните активи, 
потенциалните пазари и 
обществените предизвикателства 
чрез участието на широк кръг 
предприемачи. ОЗИ „Води“ следва да 
разглежда това като предимство при 
подбора на заявления за създаване на 
центрове за съвместно ползване и 
иновационни центрове, като ще се 
предвиди максимално взаимодействие 
със съответните регионални органи.
Що се отнася до подчастите на 
програма „Хоризонт Европа“, ще се 
гарантира добра взаимна 
допълняемост и ще се избягва 
дублирането, по-специално чрез:
– областта за мисии „Добро 
състояние на океаните, моретата и 
крайбрежните и вътрешните води“;
– всеобхватно партньорство в 
областта на „Неутрална по 
отношение на климата, устойчива и 
продуктивна синя икономика“;
– клъстерите по стълб II;
– инициативите за съвместно 
планиране (ИСП), по-специално „ИСП 
Води“ и „ИСП Океани“;
– научноизследователските 
инфраструктури;
– ЕСИ и ЕИБ за използването на 
обещаващи иновации.
През последните години ЕИБ изигра 
наистина важна роля при 
подпомагането на публичния и 
частния сектор за изграждането на 
устойчива синя икономика. ЕИБ 
увеличи кредитирането на проекти за 
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научни изследвания и иновации в 
областта на синята икономика. 
Например, ЕИБ беше един от първите 
кредитори на проекти за 
разположени в морето 
ветроенергийни паркове и спомогна за 
финансирането на около 40% от 
целия капацитет на сектора на 
вятърната енергия в Съюза1й.
(4) Заключение
ОЗИ „Води“ е най-подходящото 
решение за справяне с основните 
икономически, екологични и 
обществени предизвикателства, 
очертани в настоящото приложение. 
Тази ОЗИ „Води“ е необходима по-
специално за изграждането на 
капацитет на човешките ресурси и за 
намирането на иновативни решения 
за защита и възстановяване на 
екосистемите, както и за тяхното 
превъплъщаване в действия.
ОЗИ „Води“:
– ще насърчава интегриран и 
мултидисциплинарен подход чрез 
сътрудничество между висшите 
учебни заведения, 
научноизследователските 
организации, иновативните 
компании, организациите от 
публичния и третия сектор, за да се 
гарантира неутралността по 
отношение на климата, 
устойчивостта и 
конкурентоспособността на Съюза до 
2050 г.;
– ще свързва участниците и мрежите 
от различни сектори и дисциплини на 
местно, регионално и национално 
равнище и на равнището на Съюза, 
по-специално при набелязването на 
съответните научноизследователски 
и иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране 
(RиIS3) и на допълнителни 
регионални стратегии, които 
включват секторите на синята 
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икономика;
– ще обучава и развива следващото 
поколение научни работници и 
новатори в секторите на синята 
икономика, като им предоставя 
необходимите предприемачески и 
технически умения за гарантирането 
на устойчиво и конкурентоспособно 
развитие. Това ще включва взаимно 
признати и безплатни образователни 
модули, както и дългосрочен план за 
развитие на човешките ресурси;
– ще допринася за развиването на 
подходящи рамкови условия за 
превръщането на идеите в нови 
технологични разработки и социални 
иновации, както и за тяхното 
навлизане на пазара, с цел да се 
подобри качеството на живота и те 
да бъдат от полза за гражданите на 
Съюза;
– ще осъществява полезни 
взаимодействия с другите 
съществуващи партньорства на 
Съюза, с мисиите на „Хоризонт 
Европа“, с инициативите за 
съвместно планиране, с ЕСИ и ЕИБ, с 
цел да се увеличат иновациите, да се 
даде възможност на другите сектори 
да постигнат устойчив просперитет 
и да се засили навлизането на 
иновативни решения на пазара и 
тяхното приемане от обществото;
– ще укрепи позицията на Съюза като 
глобален фактор в областта на 
океанологията и морската сигурност, 
управлението на вътрешните води и 
защитата и възстановяването на 
екосистемите.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/re
search_and_innovation/strategy_on_resea
rch_and_innovation/documents/ec_rtd_or
ientations-he-strategic-plan_122019.pdf
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1б В: Доклад за синята икономика за 
2019 г., стр. 28.
1в В съответствие с област на 
интервенция 4.4, описана в Насоките 
относно стратегическия план за 
„Хоризонт Европа“.
1г  https://www.oceandecade.org/
1д  https://www.ipcc.ch/srocc/
1е В: Доклад за синята икономика за 
2019 г., стр. 7.
1ж  
https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/impact-
assessment-swd-330-final.pdf
1з  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019DC0
640&qid=1585644257804
1и  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019DC0
640&qid=1585644257804
1й В: Доклад за синята икономика за 
2019 г. 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-
9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-98228766
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

От създаването си през 2008 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и 
неговите общности за знания и иновации (ОЗИ) играят важна роля за обогатяването на 
екосистемите за иновации, обучението на хиляди научни изследователи, създаването на 
нови предприятия и подобряването на сътрудничеството и трансфера на технологии 
между университетите, научноизследователските институции и частния сектор.

EIT способства значително за преодоляването на основните пречки пред иновациите в 
Съюза, но все още не е постигнал пълния си потенциал. Настоящото преразглеждане 
следва да се основава на постиженията, като същевременно коригира някои аспекти и ги 
адаптира към новия контекст. Поради цифровизацията и конкуренцията от други 
региони Съюзът се нуждае от нов темп за постигане на всички свои цели, включително 
„Европейския зелен пакт“, като същевременно постигне технологична независимост.

Тематичната насоченост на бъдещите ОЗИ заслужава особено внимание. Приоритетите 
на EIT следва да отразяват предизвикателствата на тяхното време. Според нас 
предложената от Комисията нова ОЗИ – културни и творчески индустрии (КТИ), е много 
обещаваща, но бихме искали да предложим също така и нова ОЗИ в областта на водите, 
чието начало да бъде поставено през 2025 г.

Принципи

Настоящият проект на доклад се основава на три основни принципа, подкрепени с 
различни мерки. Тези принципи са баланс, устойчивост и опростяване.

Балансът е важно и всеобхватно измерение. Настоящото географско разпределение на 
ОЗИ и на безвъзмездните средства е прекомерно концентрирано и съществуват големи 
неравенства между държавите и дори между различните региони в една и съща държава. 
Въпреки че високите постижения трябва да си останат най-важен критерий при 
предоставянето на средства, ниши за високи постижения съществуват в цяла Европа, а 
не само в най-богатите региони на половината от държавите членки. EIT трябва да бъде 
инструмент за изграждане на капацитет за научни изследвания, развитие и иновации и 
средство за по-равномерно „движение на мозъци“ в рамките на Съюза. Балансът между 
половете също трябва да бъде основно правило. Жените се нуждаят от специално 
внимание в проектите и структурите на EIT и ОЗИ, тъй като те представляват 
неизползван талант, който е от ключово значение за трансформацията на нашата 
икономика. Резултатът е загуба на талант за европейското общество, липса на 
многообразие на работното място и недостатъчно представителство на жените на 
ръководни длъжности, както и потенциална заплаха за стремежа към високи научни 
постижения и създаването на иновативни предприемачески структури и предприятия. И 
накрая, трябва да постигнем по-добър баланс между трите стълба на триъгълника на 
знанието – научните изследвания, образованието и иновациите. ОЗИ работят по цялата 
верига на стойността с конкретна цел: да насърчават предприемачеството в различните 
области на компетентност. Без истинска интеграция между образованието, иновациите и 
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научните изследвания обаче тази задача никога няма да бъде изпълнена изцяло. 
Специално образованието трябва да се цени повече, ако EIT иска да изпълни ролята си, 
като води до институционални промени във висшите учебни заведения, създава 
иновативни предприемачески структури, нови предприятия и услуги. 

Устойчивостта има много измерения с финансови, социални, териториални и 
екологични аспекти. ОЗИ трябва да привличат външни инвестиции и да станат 
финансово устойчиви след 15 години институционално финансиране от Съюза. Това все 
още е предизвикателство за съществуващите ОЗИ и известна гъвкавост по отношение на 
този срок може да бъде от полза. Преодоляването на географските различия и 
неравенства не само между държавите членки, но и в рамките на техните територии, чрез 
действия на регионално и местно равнище насърчава териториалната устойчивост на 
Съюза. Отразяването на текущите приоритети на ЕС в дейностите на ОЗИ, и по-
специално опасенията във връзка с околната среда, е основание за тяхното 
съществуване. Именно затова се предлага нова ОЗИ в областта на водите.

Принципът на опростяване се изразява в приемането на най-лесните за ползване 
решения във всички измерения: административно, финансово и в структурата на 
самия EIT и неговите ОЗИ. Интересът на получателите на безвъзмездни средства и 
намаляването на административната тежест за тях трябва да бъде основният ни 
приоритет. Нашата цел е да намалим сложността, да благоприятстваме резултатите и 
иновативните крайни продукти и да приведем правилата на EIT и ОЗИ в съответствие с 
тези на „Хоризонт Европа“.
Основни мерки

1) Укрепване на висшето образование
За интегриране на предприемаческата култура в цялото общество е необходимо EIT да 
постигне по-добър баланс в триъгълника на знанието, по-специално увеличаване на 
капацитета на висшите учебни заведения за създаване на таланти и нови компетентности. 
Това може да се постигне по балансиран, устойчив и прост начин посредством:

i. Разширяване на редовните академични дейности на ОЗИ. Това предполага 
преквалифициране и повишаване на квалификацията на човешките ресурси в 
перспективата за учене през целия живот, професионално обучение, дейности по 
наставничество и систематично използване на безплатни масови отворени онлайн 
курсове (МООК), с цел възможно най-широко разпространение на образователните 
резултати на ОЗИ. Сътрудничеството с частния сектор ще бъде от основно значение, 
за да укрепим по подходящ начин нашите екосистеми за бизнес и иновации;

ii. Новата инициатива, предложена под формата на действие за оказване на подкрепа за 
насърчаване на иновационния капацитет на висшите учебни заведения, е неразделна 
част от бизнес плановете и бюджета на ОЗИ. Инициативата за висшето образование 
ще се осъществява пряко от секторните ОЗИ чрез открити и прозрачни покани за 
представяне на предложения; тя няма да бъде отделно действие за оказване на 
подкрепа на равнището на EIT.

2) По-голяма отвореност, прозрачност и видимост
EIT и неговите ОЗИ систематично обявяват открити и прозрачни покани за подбор на 
нови партньори, нови проекти и за създаване на нови центрове за съвместно ползване. 
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Необходимо е широко разпространение на тези покани и на критериите за подбор. 
Предлагаме също така да бъде създадена мрежа от служители за връзка, които да работят 
с EIT във всяка държава членка в рамките на националните звена за контакт по програма 
„Хоризонт Европа“.

И накрая, за да се увеличи ясното разбиране на финансирането от ЕС за иновациите, 
всички изпълнителни органи по стълб „Иновативна Европа“ на „Хоризонт Европа“ 
работят във все по-тясно сътрудничество. В хода на междинния преглед на EIT се 
оценяват възможностите за създаването на единно звено за обслужване на едно гише за 
иновации на равнището на ЕС.

3) Разширяване на географското разпределение
Регионалната иновационна схема (РИС) е привилегирован инструмент за разширяване 
на географската база на EIT и дейностите на ОЗИ. Нейният потенциал обаче до голяма 
степен остана неизползван, най-вече поради липсата на полезни взаимодействия и 
различаващи се правила между структурните и инвестиционните фондове на Съюза 
(ЕСИ фондове) и Рамковата програма за научни изследвания и иновации. За следващия 
финансов период РИС и новата мрежа от служители за връзка в отделните държави могат 
да насърчават по-балансирано „движение на мозъци“ и географско разпределение в 
рамките на Съюза, по-специално чрез:

- въвеждане на задължително използване на РИС;
- използване на полезните взаимодействия с ЕСИ фондовете за създаване на схеми за 

финансиране в рамките на EIT, които са сходни на действията за разширяване на 
Рамковата програма за научни изследвания и иновации (създаване на екипи, туининг 
и катедри на ЕНП);

- насърчаване на завръщането на висококвалифицирани лица в собствената им 
държава, по-специално в държавите, които са засегнати от по-голям отлив, отколкото 
наплив на хора („изчитане на мозъци“); полезни взаимодействия с ЕНС, с действията 
„Мария Склодовска-Кюри“, както и с националните програми за безвъзмездни 
средства за завръщане могат да играят важна роля в това отношение;

- мобилизиране на ЕСИ фондовете за създаването на нови центрове за съвместно 
ползване и/или нови научноизследователски инфраструктури;

- гарантиране, че дейностите на ОЗИ са заложени в стратегиите за интелигентно 
специализиране. Освен това, когато разглеждат равностойни предложения, EIT и 
ОЗИ дават приоритет на предложенията, които отговарят на повече от следните 
спецификации:

- да могат да привличат принос от ЕСИ фондовете;
- да включват по-голям брой региони, които показват недостатъчни резултати в 

сферата на научните изследвания и иновациите;
- да са недостатъчно представени в общността на EIT;
- да включват по-голям брой МСП;
- да имат по-добър баланс между половете в екипите на проектите.
При всичко това следва да се има предвид, че високите постижения остават основен 
критерий.
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4) Преразглеждане и опростяване на модела на финансиране
За да се намали административната тежест, правилата да се синхронизират с тези на 
„Хоризонт Европа“ и ОЗИ да се насърчат да постигнат по-бързо финансова устойчивост, 
предлагаме:

i. По време на жизнения цикъл на ОЗИ да се прилагат три вместо четири коефициента 
на съфинансиране, за да се доближат до практиките по програма „Хоризонт Европа“;

ii. Както е препоръчано от Европейската сметна палата през 2016 г., EIT да отпуска само 
многогодишни безвъзмездни средства на ОЗИ (за две или за предпочитане три 
години), а срокът на действие на бизнес плановете на ОЗИ да бъде съгласуван със 
срока за отпускане на безвъзмездни средства.

iii. Дерогациите от образеца за споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по 
„Хоризонт Европа“ да бъдат ограничени до надлежно обосновани случаи и да се 
уреждат с делегиран акт.

iv. В съответствие с „Хоризонт Европа“ административните разходи както на EIT, така 
и на ОЗИ да не надхвърлят 5%.

v. Също така може да се разгледа възможността за удължаване на срока на действие на 
рамковото споразумение за партньорство на ОЗИ с още три години, за което 
управителният съвет взема решение след извършване на независима оценка, с цел да 
се осигури финансиране за основни дейности, които не са икономически 
жизнеспособни.

Освен това е изключително важно ОЗИ да привлекат различни източници на частно и 
публично финансиране. Те обаче следва да бъдат източници на външно финансиране 
(региони, дружества, фондации). Усилията за постигане на финансова устойчивост не 
може да водят до увеличаване на таксите за обучение или членските вноски, които ОЗИ 
изискват от партньорите си. Също така усилията за постигане на финансова устойчивост 
не следва да водят до намаляване на финансирането с безвъзмездни средства и до 
преминаване към финансови инструменти (заеми или смесено финансиране), с 
изключение на по-пазарно ориентираните дейности. Тези аспекти са от особено значение 
за по-малките субекти като МСП.

5) Стартиране на две нови ОЗИ в точно определени приоритетни области
Предложената нова ОЗИ в областта на КТИ е много обещаваща и при нейната 
ориентация следва да се вземе предвид опазването и оползотворяването на европейското 
културно наследство и изкуства. В настоящия проект на доклад напълно се подкрепя 
предложеният график за обявяване на поканата за представяне на предложения за тази 
нова ОЗИ през първата година от следващия финансов период.

За да се даде възможност за задълбочена подготовка на заинтересованите страни и 
координация с процеса на стратегическо планиране на „Хоризонт Европа“, е важно да се 
посочи темата на втората предложена ОЗИ. Убедени сме, че сред приоритетните области, 
посочени в стратегическата иновационна програма за EIT, тази в областта на водите 
осигурява максимални ползи на равнището на ЕС. Тя е напълно съгласувана с новите 
приоритети на ЕС от „Европейския зелен пакт“, както и с някои международни 
инициативи, като например „Десетилетието на ООН, посветено на океанологията, в 
полза на устойчивото развитие“ през периода 2021 – 2030 г. Ето защо беше добавено 
ново приложение, в което се предлага ОЗИ в областта на „Секторите на водите, 
мореплаването и моретата и техните екосистеми“ (ОЗИ „Води“).
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6) Интегриране на измерението, свързано с равенството между половете, във 
всички аспекти
Жените с докторска степен са значително по-слабо представени в областите на ИКТ 
(21%), инженерните дейности, производството и строителството (29%). В дейностите на 
ОЗИ за образование и обучение трябва да се обърне по-голямо внимание на 
необходимостта от обръщане на тези тенденции. При наличието на два проекта с еднакъв 
резултат, предимство следва да има този с по-добър баланс между половете. За тази цел 
EIT играе специална роля за осъществяване на наблюдение върху извършваните 
дейности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

От определянето ми за докладчик по стратегическата иновационна програма на EIT имах 
възможност да съпоставя позициите си с редица заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор, които искаха да обсъдят предложението на Комисията и идеите си 
относно това как то да бъде подобрено в съответствие с различните нужди. 

В таблицата по-долу е представено обобщение на всички срещи и телефонни разговори, 
проведени през последните месеци с частни предприятия, които се занимават под 
различни форми с дейностите на EIT и ОЗИ.

Организация Дата и час Обсъждани теми
Управителен съвет 
на EIT 

21.10.2019 г. – 18,30 ч. Функциониране на EIT, отношенията между 
управителния съвет и ОЗИ, значение на забележките 
на Сметната палата, резултати от EIT до момента

ОЗИ в областта на 
суровините и 
здравеопазването

24.10.2019 г. – 8,30 – 
9,30 ч.

Дейности на ОЗИ, функциониране и получени 
резултати до момента, подобрения на предложението 
на Комисията, бюджет, крива на финансиране, 
отвореност и географски баланс, финансова 
устойчивост, образование, нови ОЗИ.

Hewlett Packard 
(HP)

6.11.2019 г. – 11,30 – 
12,00 ч.

Участие на HP в дейностите на ОЗИ „Цифрови 
технологии“

ОЗИ „Иновативна 
енергетика“

23.10.2019 г. Дейности на ОЗИ, функциониране и получени 
резултати до момента, подобрения на предложението 
на Комисията, бюджет, крива на финансиране, 
отвореност и географски баланс, финансова 
устойчивост, образование, нови ОЗИ.

ОЗИ „Храни“ 21.01.2020 г. Дейности на ОЗИ, функциониране и получени 
резултати до момента, подобрения на предложението 
на Комисията, бюджет, крива на финансиране, 
отвореност и географски баланс, финансова 
устойчивост, дейности за образование и обучение, 
нови ОЗИ.

Платформа с открит 
достъп „Граници“

06.02.2020 г. Отворена наука, открит достъп и взаимодействия 
между редакционната платформа и 
разпространението на резултатите на EIT и ОЗИ.

Освен двустранните срещи, докладчикът беше съорганизатор и участва в някои 
публични дейности, по време на които имаше възможност да се съберат допълнителни 
становища и да се зададат въпроси на съответните участници. Това бяха:

- официална командировка, организирана от комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика в Будапеща и Виена в централния офис на EIT и в някои 
центрове за съвместно ползване в периода 28 – 30 октомври 2019 г. – докладът от 
командировката с допълнителна информация и резюме на дискусиите е на 
разположение, при поискване; 

- публична закуска, организирана съвместно с мрежата „Знания за иновации“ в 
Европейския парламент на 13 ноември 2019 г. във връзка с Европейския съвет по 
иновациите, с участието на представители на някои ОЗИ и много други 
заинтересовани страни. Наред с други въпроси бяха обсъдени и отношенията 
между ЕСИ и EIT;

- публична конференция, организирана съвместно с мрежата „Знания за иновации“ 
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в Европейския парламент на 4 февруари 2020 г., с участието на директора на EIT, 
представители на някои ОЗИ, докладчиците в сянка от ЕП и други заинтересовани 
страни.

Докладчикът получи информация под формата на електронни писма и документи за 
изразяване на позиция и от следните субекти: ОЗИ „Климат“; Гилдията; Мисията на 
Норвегия към ЕС; YERUN; ECIU; Каталунски отворен университет; Coimbra Group; 
Business Bridge Europe; ELIA. 
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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 решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: Стимулиране на таланта и капацитета на 
Европа за иновации
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

Докладчик по становище:  Влад-Мариус Ботош

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът призовава да бъде определен висок стандарт за иновации в 
законодателството относно EIT в неговата нова стратегическа иновационна програма 
(СИП) за периода 2021 – 2027 г.

Въпреки че образованието в областта на предприемачеството и бизнеса е от решаващо 
значение, EIT е също така и технологичен институт. Научните и техническите 
изобретения също са основа за най-добрите и трайни иновации. Ето защо техническото 
образование също следва да бъде основен акцент за всички общности на знание и 
иновации (ОЗИ) и висши учебни заведения (ВУЗ), които работят с Института.

1. В СИП се определят стратегията, целите и приоритетите на EIT за периода 2021 – 
2027 г., както и неговите основни дейности, целеви резултати и необходимите за този 
период ресурси. 

2. Тя гарантира привеждането на EIT в съответствие с „Хоризонт Европа“.

3. Тя гарантира сътрудничество и допълнителни действия с други съответни програми, 
приоритети и ангажименти на Съюза.

4. Тя също така въвежда регионалната иновационна схема (РИС), която допринася за 
повишаване на географския баланс.

Докладчикът приветства предложението на Комисията и ролята на EIT за насърчаване 
на конкурентоспособността на ЕС чрез подкрепата на института за иновационната 
екосистема, доколкото той успешно е допринесъл за растежа на „триъгълника на 
знанието“. 



RR\1208489BG.docx 129/169 PE641.138v03-00

BG

EIT представлява един от основните двигатели за целеви иновации, който е в състояние 
да отговори на предизвикателствата пред обществото в области като: устойчиви 
иновации; иновации и бизнес умения с оглед на ученето през целия живот; високи 
стандарти за техническо и предприемаческо висше образование; нови пазарно 
ориентирани решения за посрещане на глобалните предизвикателства; полезни 
взаимодействия и добавена стойност в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.

Докладчикът отбелязва някои значителни успехи, по-специално по отношение на: 

- ОЗИ Иновативна енергетика – Съхранение на енергия – ултракондензатори от 
„огънат графен“ за автомобилния и авиокосмическия сектор, които се зареждат за 
по-малко от две секунди и чийто жизнен цикъл е повече от един милион употреби,

- ОЗИ Изменение на климата – потребление на енергия – автоматично устройство за 
контрол на температурата – понастоящем е основният конкурент на Google Nest в 
Европа,

- ОЗИ Здраве – мобилни устройства, които позволяват предвиждане на хронични 
медицински състояния, например болест на Алцхаймер и предсърдно мъждене.

Докладчикът признава успеха на съществуващите ОЗИ и призовава EIT да продължи да 
насърчава техния растеж и въздействие и да ги съпътства в прехода им към финансова 
устойчивост, когато рамковите споразумения за партньорство се прекратяват.

Докладчикът приветства предложението за създаване на нова ОЗИ в областта на 
културните и творческите индустрии през 2021 г., за да се разгърне потенциалът на 
основаната на култура креативност, по-специално на цифровото и технологичното 
развитие, и за да се подпомогне укрепването на конкурентоспособността и 
интелигентния растеж в Европа.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Общи цели



PE641.138v03-00 130/169 RR\1208489BG.docx

BG

Общите цели на EIT са следните:
a) да се укрепят устойчиви и 
основани на предизвикателства 
екосистеми за иновации в цяла 
Европа, които спомагат за 
преодоляване 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 
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“. Изпълнението се 
осъществява чрез подкрепа за ОЗИ и 
координирани от EIT дейности.

Изменение 2

Предложение за решение
Член 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Конкретни цели

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

Изменение 3

Предложение за решение
Член 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в
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 укрепването на 
конкурентоспособността и 
интелигентния растеж в Европа и да 
се бори с 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 
равнище и на равнището на Съюза;
б) обучава следващото поколение 
новатори в секторите на 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 
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иновации, които ще подобрят 
качеството на живота и ще са от 
полза за гражданите на Съюза;
г) Осигуряване на 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 се 
насърчават мобилността, 
видимостта и достъпът 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) създава 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; 
както и
ж) укрепва позицията на Съюза 
като глобален фактор в областта на 
КТИ, като се опира на 
креативността и културното 
многообразие на гражданите на 
Съюза и се насърчават видимостта и 
популяризирането на европейската 
култура и иновации в световен 
мащаб.

Изменение 4

Предложение за решение
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Приложение I – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT бе създаден през 2008 г. с цел да 
допринася за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Европейския 
съюз. Той бе пионер по отношение на 
интегрирането на образованието, 
стопанската дейност и научните 
изследвания (триъгълник на знанието) в 
обединение със силен акцент върху 
предприемаческия талант и 
иновационните умения. Междинната 
оценка на EIT, извършена през 2018 г., 
потвърди, че цялостната обосновка за 
съществуването на EIT продължава да 
бъде валидна и че моделът на 
ориентирана към иновациите 
интеграция на триъгълника на знанието 
продължава да бъде актуален.

EIT бе създаден през 2008 г. с цел да 
допринася за устойчив икономически 
растеж и конкурентоспособност чрез 
засилване на иновационния капацитет 
на държавите членки и на Европейския 
съюз. Той бе пионер по отношение на 
интегрирането на образованието, 
стопанската дейност и научните 
изследвания (триъгълник на знанието) в 
обединение със силен акцент върху 
предприемаческия талант и 
иновационните умения. Междинната 
оценка на EIT, извършена през 2018 г., 
потвърди, че цялостната обосновка за 
съществуването на EIT продължава да 
бъде валидна и че моделът на 
ориентирана към иновациите 
интеграция на триъгълника на знанието 
продължава да бъде актуален. 
Добавената стойност на EIT се 
състои в уникалния му иновационен 
модел, който следва да бъде запазен и 
насърчен от настоящата СИП.

Изменение 5

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За едно десетилетие от създаването на 
EIT темпът на иновиране нарасна 
драстично. Иновациите трансформират 
икономическите сектори, като 
разтърсват съществуващите 
предприятия и създават безпрецедентни 
възможности. Предвид променящия се 
световен икономически ред и 
нарастващата международна 
конкуренция се увеличава зависимостта 
на ЕС от наличието на таланти и тяхната 
способност да иновират. Съвместното 
проектиране, сътрудничеството и 

За едно десетилетие от създаването на 
EIT темпът на иновиране нарасна 
драстично. Иновациите трансформират 
икономическите сектори, като 
разтърсват съществуващите 
предприятия и създават безпрецедентни 
възможности. Предвид променящия се 
световен икономически ред и 
нарастващата международна 
конкуренция се увеличава зависимостта 
на ЕС от наличието на таланти и тяхната 
способност да иновират. Съвместното 
проектиране, сътрудничеството и 
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съвместното създаване между различни 
дисциплини, както и между 
образованието, стопанската дейност и 
научноизследователската дейност са 
по-важни от всякога днес, така че да се 
даде принос за справянето с глобалните 
предизвикателства, свързани с 
изменението на климата и 
неустойчивото използване на 
природните ресурси, цифровата 
трансформация, демографските промени 
или бъдещето на здравеопазването и 
храните.

съвместното създаване между различни 
дисциплини, както и между 
образованието, 
научноизследователската дейност, 
стопанската дейност, публичните 
организации и организациите от 
третия сектор, и гражданското 
общество са по-важни от всякога днес, 
така че да се даде принос за справянето 
с глобалните предизвикателства, 
свързани с изменението на климата и 
неустойчивото използване на 
природните ресурси, цифровата 
трансформация, културните и 
демографските промени или бъдещето 
на здравеопазването и храните.

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С [предложението за „Хоризонт 
Европа“] за нова Рамкова програма в 
подкрепа на научните изследвания и 
иновациите за периода 2021—2027 г. 
Европейската комисия пое твърд 
ангажимент да увеличи още повече 
потенциала за иновации на Европа, така 
че тя да може да отговори на 
предизвикателствата на бъдещето. 
Отличителната роля на EIT за 
насърчаването на иновациите чрез 
обединяване на усилията на бизнеса, 
образованието, научните изследвания, 
публичните органи и гражданското 
общество се подсилва от мястото, което 
му е отредено в [стълба „Иновативна 
Европа“] на [предложението за 
„Хоризонт Европа“]. [Предложението 
за „Хоризонт Европа“] отразява 
нарастващите амбиции на ЕС в областта 
на иновациите и необходимостта от 
постигане на резултати в тази 
насока.

С „Хоризонт Европа“ Европейската 
комисия пое твърд ангажимент да 
увеличи още повече потенциала за 
иновации на Европа, така че тя да може 
да отговори на предизвикателствата на 
бъдещето. Отличителната роля на EIT за 
насърчаването на иновациите чрез 
обединяване на усилията на бизнеса, 
образованието, научните изследвания, 
публичните органи и гражданското 
общество се подсилва от мястото, което 
му е отредено в [стълба „Иновативна 
Европа“] на „Хоризонт Европа“. 
„Хоризонт Европа“ отразява 
нарастващите амбиции на ЕС в областта 
на науката и технологиите. EIT 
следва да осигури необходимите 
върхови постижения в областта на 
образованието, предприемачеството 
и техническите иновации.
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Изменение 7

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка ОЗИ е организирана около пет до 
десет центъра за съвместно ползване 
(ЦСП22), чието предназначение е да 
действат като географски центрове за 
практическото интегриране на 
триъгълника на знанието. Те са 
организирани и структурирани според 
съответния им национален и регионален 
иновационен контекст и използват 
паневропейска мрежа от съществуващи 
лаборатории, кабинети или учебни 
комплекси на основните партньори на 
ОЗИ.

Всяка ОЗИ е организирана около 
центровете за съвместно ползване 
(ЦСП22), чието предназначение е да 
действат като географски центрове за 
практическото интегриране на 
триъгълника на знанието. Те са 
организирани и структурирани според 
съответния им национален и регионален 
иновационен контекст и използват 
паневропейска мрежа от съществуващи 
лаборатории, кабинети или учебни 
комплекси на основните партньори на 
ОЗИ.

__________________ __________________
22 „Център за съвместно ползване“ е 
географска зона, където основните 
партньори по триъгълника на 
знанието от съответната ОЗИ са 
установени и могат лесно да си 
взаимодействат, като той 
представлява централната точка за 
дейността на ОЗИ в тази зона.

22 „Център за съвместно ползване“ е 
географска зона, където основните 
партньори по триъгълника на знанието 
от съответната ОЗИ са установени и 
могат лесно да си взаимодействат, като 
той представлява централната точка за 
дейността на ОЗИ в тази зона.

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— дейности за образование и 
обучение с изявени предприемачески 
елементи с цел обучение на следващото 
поколение таланти, включително 
разработване и изпълнение на програми, 
получили обозначението на EIT, по-
специално на магистърско и докторско 
равнище;

— дейности за образование и 
обучение с изявени предприемачески 
елементи с цел обучение на следващото 
поколение таланти, включително 
разработване и изпълнение на програми, 
получили обозначението на EIT23, по-
специално на магистърско и докторско 
равнище във всички области на 
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НТИИМ;

__________________ __________________
23 „Обозначението EIT“ е знак за 
качество, присъждан от EIT на 
образователни програми на ОЗИ, които 
отговарят на определени критерии за 
качество, свързани наред с другото с 
образованието в областта на 
предприемачеството и иновативните 
учебни програми за „учене чрез 
практика“.

23 „Обозначението EIT“ е знак за 
качество, присъждан от EIT на 
образователни програми на ОЗИ, които 
отговарят на определени критерии за 
качество, свързани наред с другото с 
образованието в областта на 
предприемачеството и иновативните 
учебни програми за „учене чрез 
практика“.

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— дейности за подкрепа на 
иновациите с цел разработване на 
иновативни продукти, процеси и услуги, 
насочени към конкретна възможност за 
развиване на стопанска дейност;

— иновации и предприемачески 
дейности с цел да се спомогне 
разработването на иновативни 
продукти, процеси и услуги, насочени 
към конкретна възможност за развиване 
на стопанска дейност и осигуряващи 
обществена добавена стойност;

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът на EIT допринася както за 
инкременталните (постепенни), така и 
за подривните (революционни) 
иновации с цел да бъде ефикасно 
преодоляна неефективността на пазара и 
да се спомогне за преобразуването на 
промишлените отрасли. Той дава 
възможност за създаването на 
дългосрочни бизнес стратегии за 
справяне с глобалните 
предизвикателства и спомага за 
създаването на рамковите условия със 

Подходът на EIT допринася както за 
инкременталните (постепенни), така и 
за подривните (революционни) 
иновации, за да бъде ефикасно 
преодоляна неефективността на пазара и 
да се спомогне за преобразуването на 
промишлените отрасли. Той дава 
възможност за създаването на 
дългосрочни бизнес стратегии за 
справяне с глобалните 
предизвикателства и спомага за 
създаването на рамковите условия със 
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съществено значение за растежа на 
добре функциониращите екосистеми за 
иновации и за процъфтяването на 
иновациите.

съществено значение за растежа на 
добре функциониращите екосистеми за 
иновации и за процъфтяването на 
иновациите.

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На първо място, съвременните 
икономики почиват все повече на 
уменията и способностите на хората и 
организациите да превръщат идеите в 
продукти и услуги. В днешно време 
иновативните умения и 
предприемаческата култура имат 
определящо значение, най-вече в 
сферата на технологиите и науката, но 
все повече и в други дисциплини. 
Налице е силна нужда от допълнително 
увеличаване на капацитета за иновации 
на висшите учебни заведения в Европа. 
EIT е в уникална позиция да постигне 
резултати в това отношение в рамките 
на „Хоризонт Европа“.

На първо място, съвременните 
общества и икономики почиват все 
повече на уменията и способностите на 
хората и организациите да превръщат 
идеите в продукти, услуги и процеси. В 
днешно време иновативните умения и 
предприемаческата култура имат 
определящо значение, най-вече в 
сферата на технологиите и науката, но 
все повече и в други дисциплини, като 
изкуствата и хуманитарните науки. 
Налице е силна нужда от допълнително 
увеличаване на капацитета за иновации 
на висшите учебни заведения в Европа. 
EIT е в уникална позиция да постигне 
резултати в това отношение в рамките 
на „Хоризонт Европа“.

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение I – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На второ място, физическата близост е 
ключов благоприятстващ фактор за 
иновациите. Инициативите, насочени 
към развиването на мрежи, свързани с 
иновациите, и към предоставянето на 
услуги в помощ на изграждането, 
споделянето и предаването на знания, 
играят ключова роля за насърчаване на 
взаимодействията между стопанския 
сектор, академичните среди, 

На второ място, физическата близост е 
ключов благоприятстващ фактор за 
иновациите и устойчивостта. 
Инициативите, насочени към 
развиването на мрежи, свързани с 
иновациите, и към предоставянето на 
услуги в помощ на изграждането, 
споделянето и предаването на знания, 
играят ключова роля за насърчаване на 
взаимодействията между стопанския 
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научноизследователските организации, 
правителствата и частните лица. При 
все това постигнатото в сферата на 
научните изследвания и иновациите 
варира значително в ЕС, както е видно 
от годишния сравнителен доклад на ЕС 
за иновациите. От решаващо значение е 
иновативната дейност да бъде 
приобщаваща и да има корени на 
местно равнище. Благодарение на своя 
ориентиран към местните условия 
(локализиран) подход дейностите на EIT 
са добре адаптирани да допринасят за 
укрепването на местните екосистеми за 
иновации.

сектор, академичните среди, 
научноизследователските организации, 
правителствата и частните лица във 
всички сфери. При все това 
постигнатото в сферата на научните 
изследвания и иновациите варира 
значително в ЕС, както е видно от 
годишния сравнителен доклад на ЕС за 
иновациите. От решаващо значение е 
иновативната дейност да бъде 
приобщаваща и да има корени на 
местно и регионално равнище. 
Благодарение на своя ориентиран към 
местните условия (локализиран) подход 
дейностите на EIT са добре адаптирани 
да допринасят за укрепването на 
местните и регионалните екосистеми за 
иновации и да осигуряват нови модели 
за устойчива икономика.

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение I – раздел 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като неразделна част от програмата 
„Хоризонт Европа“ EIT ще допринася за 
постигането на нейните основни цели и 
приоритети. ОЗИ ще бъдат част от 
институционализираните европейски 
партньорства, което означава, че ще 
следват набор от принципи и критерии, 
свързани с жизнения им цикъл, за да се 
гарантира по-съгласуван и открит 
подход, насочен към постигането на 
въздействие. Поради това общите цели 
на EIT отразяват цялостната роля на EIT 
в рамките на програма „Хоризонт 
Европа“ и мястото му в [стълба 
„Иновативна Европа“].

Високите постижения са основният 
стимул за EIT. Той се стреми да 
разширява амбицията на 
съществуващите ОЗИ и да насърчава 
възможно най-високо качество на 
научните изследвания и иновациите в 
общностите за иновации. 
Географският обхват и приносът за 
преодоляването на изоставането в 
областта на иновациите в 
държавите членки и асоциираните 
държави са важна част от 
стратегическата програма на EIT за 
периода 2021 – 2027 г., както и 
разширяването на възможностите за 
качествено висше образование за 
държавите, по-специално за да бъдат 
включени държавите и регионите с 
умерени и скромни резултати в 
сферата на иновациите, посочени в 



RR\1208489BG.docx 139/169 PE641.138v03-00

BG

регионалната иновационна схема 
(„РИС“). Като неразделна част от 
програмата „Хоризонт Европа“ EIT ще 
допринася за укрепването на 
иновационния капацитет на Съюза и 
за постигането на нейните основни цели 
и приоритети. ОЗИ ще станат част от 
институционализираните европейски 
партньорства, което означава, че ще 
следват набор от принципи и критерии, 
свързани с жизнения им цикъл, както 
се посочва в „Хоризонт Европа“, за да 
се гарантира по-съгласуван, прозрачен и 
открит подход, насочен към постигането 
на въздействие. Общите цели на EIT 
отразяват цялостната роля на EIT в 
рамките на програма „Хоризонт 
Европа“ и мястото му в [стълба 
„Иновативна Европа“].

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните области на интервенция от 
страна на EIT са определени в 
[предложението за програма 
„Хоризонт Европа“]. EIT ще продължи 
да подпомага своите общности за 
знания и иновации (ОЗИ), за да се 
укрепят екосистемите за иновации, 
които спомагат за справяне с глобалните 
предизвикателства. За тази цел EIT ще 
поощрява интегрирането на 
образованието, научните изследвания и 
стопанската дейност, създавайки по 
този начин благоприятни условия за 
иновации, ще насърчава и подкрепя 
ново поколение предприемачи и ще 
стимулира създаването на иновативни 
дружества в тясно взаимодействие и 
взаимно допълване с Европейския съвет 
по иновациите (ЕСИ). Като прави това, 
той по-специално:

Основните области на интервенция от 
страна на EIT са определени в 
„Хоризонт Европа“. EIT ще продължи 
да подпомага своите общности за 
знания и иновации (ОЗИ), за да се 
укрепи качеството на общностите за 
иновации в Съюза, които спомагат за 
справяне с глобалните 
предизвикателства. За тази цел EIT ще 
поощрява интегрирането на 
техническото образование на високо 
равнище, научните изследвания и 
стопанската дейност, създавайки по 
този начин благоприятни условия за 
иновации, ще насърчава и подкрепя 
ново поколение предприемачи и ще 
стимулира създаването на иновативни 
дружества в тясно взаимодействие и 
взаимно допълване с Европейския съвет 
по иновациите (ЕСИ). Като прави това, 
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той по-специално:

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) ще насърчава висококачествено 
научно и техническо образование, 
което във всички държави членки е 
балансирано от гледна точка на 
равенството между половете;

Изменение 16Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a) ще работи за постигане на 
баланс от гледна точка на 
равенството между половете в 
техническото и предприемаческото 
образование във всички държави 
членки;

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) ще укрепва устойчивите 
екосистеми за иновации в цяла Европа;

(1) ще укрепва устойчивите 
екосистеми за иновации в целия Съюз;

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ще насърчава иновациите и 
предприемачеството чрез по-добро 
образование;

(2) ще насърчава развиването на 
предприемачески и иновационни 
умения в перспективата на учене през 
целия живот, включително 
увеличаването на капацитета на 
висшите учебни заведения в целия 
Съюз и подпомагането на тяхната 
трансформация в посока 
предприемачество, включително в 
областта на социалното 
предприемачество;

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение I – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се отнася до българския текст. По-
специално, като целева група, към която 
са ориентирани дейностите на EIT за 
популяризиране, държавите, към които 
е ориентирана част „Обмен на високи 
постижения“ на програма „Хоризонт 
Европа“, ще могат да се възползват от 
експертния опит и подкрепата на EIT, за 
да развиват дейности надолу по 
веригата (т.е. близо до пазара).

Не се отнася до българския текст. По-
специално, като целева група, към която 
са ориентирани дейностите на EIT за 
популяризиране, държавите, към които 
е ориентирана част „Обмен на високи 
постижения“ на програма „Хоризонт 
Европа“, ще могат да се възползват от 
експертния опит и подкрепата на EIT, за 
да развиват дейности надолу по 
веригата (т.е. близо до пазара).

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интегрирането на триъгълника на 
знанието от EIT и ОЗИ на равнището на 
ЕС, на държавите членки и на 
регионално и местно равнище ще се 
запази като основна задача с цел да се 
укрепят екосистемите за иновации, така 
че те да станат устойчиви, и да се 

Интегрирането на триъгълника на 
знанието от EIT и ОЗИ на равнището на 
ЕС, на държавите членки и на 
регионално и местно равнище ще се 
запази като основна задача с цел да се 
укрепят екосистемите за иновации, така 
че те да станат устойчиви, и да се 
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разработят нови решения на глобалните 
предизвикателства. EIT ще продължи да 
оказва подкрепа за група ОЗИ (вж. 
фигура 2) и допълнително ще 
усъвършенства предлаганата от него 
успешна платформа за тяхното 
създаване, развиване и управление. ОЗИ 
ще продължат да функционират чрез 
центрове за съвместно ползване (ЦСП). 
ОЗИ ще продължат да работят за 
постигане на финансова стабилност, 
така че да достигнат в дългосрочен план 
финансова независимост от 
безвъзмездните средства, предоставяни 
от EIT (най-късно след 15 години), чрез 
привличане на публични и частни 
инвестиции.

разработят нови решения на глобалните 
предизвикателства. EIT ще продължи да 
оказва подкрепа за група ОЗИ (вж. 
фигура 2) и допълнително ще 
усъвършенства предлаганата от него 
успешна платформа за тяхното 
създаване, развиване и управление. Не 
се отнася до българския текст. ОЗИ ще 
продължат да работят за постигане на 
финансова стабилност, така че да 
достигнат в дългосрочен план 
финансова независимост от 
безвъзмездните средства, предоставяни 
от EIT (най-късно след 15 години), чрез 
привличане на публични и частни 
инвестиции.

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще увеличи още повече регионално 
си въздействие чрез по-голяма 
отвореност към потенциални партньори 
и заинтересовани лица и по-ясно 
структурирана регионална стратегия на 
ОЗИ, включително посредством връзки 
към съответните стратегии за 
интелигентно специализиране.

За да се подобри географският баланс, 
EIT ще увеличи още повече регионално 
си въздействие чрез по-голяма 
отвореност към потенциални партньори 
и заинтересовани лица и по-ясно 
структурирана регионална стратегия на 
ОЗИ, включително посредством връзки 
към съответните стратегии за 
интелигентно специализиране.

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетът на EIT, предвиден за 
изпълнението на дейностите по РИС 
на EIT, ще представлява поне 10% от 
общото финансиране, предоставяно 
от EIT в подкрепа на ОЗИ, с което ще 
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се увеличи броят на партньорите на 
ОЗИ от целевите региони в 
държавите, които отговарят на 
условията за РИС. Подкрепата от 
РИС следва да насърчава баланса от 
гледна точка на равенството между 
половете във всички области.

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регионалната иновационна схема на 
EIT, ръководена от EIT и изпълнявана 
от ОЗИ, функционираше до настоящия 
момент на доброволна основа. От 
2021 г. нататък РИС на EIT ще стане 
неразделна част от многогодишната 
стратегия на ОЗИ. EIT ще продължи да 
дава насоки и да оказва подкрепа на 
ОЗИ при изготвянето на 
многогодишните стратегии за РИС на 
EIT и тяхното изпълнение. 
Дейностите по РИС на EIT ще 
продължат да се осъществяват с 
повишена подкрепа за капацитета за 
иновации на държавите и регионите, 
показващи недостатъчни резултати в 
сферата на иновациите. Бюджетът на 
EIT, предвиден за изпълнението на 
дейностите по РИС на EIT, ще 
представлява поне 10% от общото 
финансиране, предоставяно от EIT в 
подкрепа на ОЗИ, с което ще се 
увеличи броят на партньорите на 
ОЗИ от целевите региони. Дейностите, 
подкрепяни чрез РИС, ще имат за цел:

EIT гарантира, че дейностите по 
РИС на EIT се използват за 
привличане и улесняване на 
интеграцията на потенциални нови 
партньори, които добавят стойност 
към ОЗИ, като по този начин се 
разширява общоевропейският обхват 
на EIT, и са напълно интегрирани в 
многогодишните стратегии на ОЗИ. 
Регионалната иновационна схема на 
EIT, ръководена от EIT и изпълнявана 
от ОЗИ, функционираше до настоящия 
момент на доброволна основа. От 
2021 г. нататък РИС на EIT ще стане 
неразделна част от многогодишната 
стратегия на ОЗИ, като по този начин 
ще се разшири паневропейският 
обхват на EIT. EIT ще продължи да 
дава насоки и да оказва подкрепа на 
ОЗИ при изготвянето и изпълнението 
на многогодишните стратегии за РИС на 
EIT. Дейностите по РИС на EIT ще 
продължат да се осъществяват с 
повишена подкрепа за капацитета за 
иновации на държавите от ЕС-13, 
както и други държави, чиито 
резултати в сферата на иновациите са 
умерени, скромни и недостатъчни. 
Дейностите, подкрепяни чрез РИС, ще 
имат за цел:
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Изменение 24

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— да повишават капацитета за 
иновации на местната екосистема 
посредством дейности по изграждане на 
капацитет и по-тясно взаимодействие 
между местните участници в процеса на 
иновации (клъстери, мрежи, регионални 
органи, висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, 
институции за ПОО);

— да повишават капацитета за 
иновации на местната екосистема 
посредством дейности по изграждане на 
капацитет и по-тясно взаимодействие 
между местните участници в процеса на 
иновации (МСП, клъстери, мрежи, 
регионални органи, висши учебни 
заведения, научноизследователски 
организации, институции за ПОО);

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3. 1 – точка 2 – параграф 2 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— да подкрепят целта за 
привличане на нови партньори в ОЗИ 
чрез създаването на нови ЦСП с оглед 
на подобряването на географския 
баланс;

Изменение 26

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— да изграждат връзки между 
местните и паневропейските екосистеми 
за иновации чрез сътрудничество с ОЗИ 
на EIT и техните центрове за съвместно 
ползване.

— Не се отнася до българския текст.

Изменение 27

Предложение за решение
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Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наред с това, за да се гарантира по-
задълбочено интегриране на ОЗИ в 
местните екосистеми за иновации, от 
всяка ОЗИ ще се изисква да разработи и 
приложи стратегия, насочена към 
укрепване на отношенията с 
регионалните и местните участници в 
процеса на иновации, като EIT ще 
наблюдава активно прилагането на 
стратегията. В многогодишната 
стратегия и бизнес плана на ОЗИ следва 
да бъде интегриран ориентиран към 
местните условия подход към 
иновациите, който да се опира на ЦСП 
(и РИС) на ОЗИ и по този начин да се 
използва ролята им на портал за достъп 
до дадена общност за знания и иновации 
и за взаимодействие с партньорите в 
ЦСП. ОЗИ следва да покажат, че са 
свързани с местните стратегии за 
интелигентно специализиране и с 
дейностите на съответни тематични 
платформи и междурегионални 
инициативи, в това число и 
управляващите органи на ЕСИ фондове. 
EIT ще извършва наблюдение и върху 
начина на функциониране на ЦСП и как 
те се интегрират в местните екосистеми 
за иновации.

Наред с това, за да се гарантира по-
задълбочено интегриране на ОЗИ в 
местните екосистеми за иновации, от 
всяка ОЗИ ще се изисква да разработи и 
приложи стратегия, насочена към 
укрепване на отношенията с 
регионалните и местните участници в 
процеса на иновации, по-специално 
тези от държавите от ЕС-13, като 
EIT ще наблюдава активно прилагането 
на стратегията. В многогодишната 
стратегия и бизнес плана на ОЗИ следва 
да бъде интегриран ориентиран към 
местните условия подход към 
иновациите, който да се опира на ЦСП 
(и РИС) на ОЗИ и по този начин да се 
използва ролята им на портал за достъп 
до дадена общност за знания и иновации 
и за взаимодействие с партньорите в 
ЦСП. ОЗИ следва да покажат, че са 
свързани с местните стратегии за 
интелигентно специализиране и с 
дейностите на съответни тематични 
платформи и междурегионални 
инициативи, в това число и 
управляващите органи на ЕСИ фондове. 
EIT ще извършва наблюдение и върху 
начина на функциониране на ЦСП и на 
бенефициерите на РИС и как те се 
интегрират в местните екосистеми за 
иновации.

Изменение 28

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.1 – точка 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на предложение на 
управителния съвет на EIT и на неговия 
анализ се предлага през 2022 г. да бъде 
поставено началото на ОЗИ в областта 
на културните и творческите индустрии 

Въз основа на предложение на 
управителния съвет на EIT и на неговия 
анализ се предлага през 2022 г. да бъде 
поставено началото на ОЗИ в областта 
на културните и творческите индустрии 
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(КТИ), като за целта през 2021 г. ще 
бъде публикувана покана за представяне 
на предложения. Тази приоритетна 
област се допълва в най-голяма степен с 
осемте ОЗИ, които EIT вече е създал, 
както и с потенциалните приоритетни 
области за другите европейски 
партньорства, които ще бъдат започнати 
в рамките на „Хоризонт Европа“. КТИ 
са сектор с голям потенциал за растеж, 
много инициативи по места и силен 
интерес на гражданите. Те са силно 
интегрирани в местните и регионалните 
си екосистеми. Този сектор обаче е все 
още силно разпокъсан и новаторите и 
създателите на предприятия нямат 
необходимите предприемачески и 
новаторски умения. Чрез своя подход за 
интегриране на триъгълника на 
знанието, дългосрочна перспектива и 
ориентиран към местните условия 
подход евентуална ОЗИ би била най-
доброто средство за преодоляване на 
тези препятствия. В приложение 1Б към 
настоящата СИП се съдържа 
информационен документ, обобщаващ 
предизвикателствата в областта на КТИ 
и очакваното въздействие от бъдещата 
ОЗИ.

(КТИ), като за целта през 2021 г. ще 
бъде публикувана прозрачна и 
отворена покана за представяне на 
предложения. Тази приоритетна област 
се допълва в най-голяма степен с осемте 
ОЗИ, които EIT вече е създал, както и с 
потенциалните приоритетни области за 
другите европейски партньорства, които 
ще бъдат започнати в рамките на 
„Хоризонт Европа“. КТИ са сектор с 
голям потенциал за растеж, много 
инициативи по места и силен интерес на 
гражданите. Те са силно интегрирани в 
местните и регионалните си общности. 
Също така това е сектор с голям 
потенциал за технически иновации в 
областта на търговията по модела 
на EIT. Този сектор обаче е все още 
силно разпокъсан и новаторите и 
създателите на предприятия нямат 
необходимите предприемачески и 
новаторски умения. Чрез своя подход за 
интегриране на триъгълника на 
знанието, дългосрочна перспектива и 
ориентиран към местните условия 
подход евентуална ОЗИ би била най-
доброто средство за преодоляване на 
тези препятствия. В приложение 1Б към 
настоящата СИП се съдържа 
информационен документ, обобщаващ 
предизвикателствата в областта на КТИ 
и очакваното въздействие от бъдещата 
ОЗИ.

Изменение 29

Предложение за решение
Приложение І – точка 3 – подточка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2. Подпомагане на капацитета за 
иновации на висшето образование

3.2. Подпомагане на капацитета за 
иновации и предприемачество на 
висшето образование

Изменение 30
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Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством модела за интегриране на 
триъгълника на знанието EIT спомогна 
за преодоляване на трайното разделение 
между висшето образование, 
научноизследователската дейност и 
иновациите. По-специално EIT е ключов 
инструмент за развиването на човешкия 
капитал, благодарение на ясния акцент, 
който поставя върху образованието, 
насочено към предприемачеството. 
Въздействието на EIT обаче остава 
ограничено до партньорите на ОЗИ.

Посредством модела за интегриране на 
триъгълника на знанието EIT спомогна 
за преодоляване на трайното разделение 
между висшето образование, 
научноизследователската дейност и 
иновациите. По-специално EIT е ключов 
инструмент за развиването на човешкия 
капитал, благодарение на ясния акцент, 
който поставя върху образованието, 
насочено към предприемачеството. 
Въздействието на EIT обаче остава 
ограничено и трябва да бъде 
допълнително разширено извън 
партньорите на ОЗИ.

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане и укрепване на 
образованието в областта на 
културата и изкуствата, като 
същевременно се насърчава 
трансграничното признаване на 
творческите компетентности и 
умения.

Изменение 32

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да подпомогнат в по-широка степен 
иновациите, висшите учебни заведения 
в Европа трябва да бъдат иновативни и 
предприемчиви в подхода си към 
образованието, научните изследвания и 

За да подпомогнат в по-широка степен 
иновациите, висшите учебни заведения 
в Европа трябва да бъдат иновативни и 
предприемчиви в подхода си към 
образованието, научните изследвания и 
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ангажимента към бизнеса, както и към 
местните екосистеми за иновации в 
широк смисъл, включително 
гражданското общество.

ангажимента към бизнеса, както и към 
местните общности за иновации в по-
широк смисъл, включително 
гражданското общество и други 
заинтересовани участници, като се 
обърне специално внимание за 
равенството между половете и 
приобщаването на лицата с 
увреждания.

Изменение 33

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Превръщането на висшите учебни 
заведения в по-иновативни и 
предприемчиви организации изисква 
ясна стратегия, методологическа рамка 
и заделяне на ресурси. Благодарение на 
своя опит EIT е в изключително добра 
позиция да оказва подкрепа за 
развиването на предприемачески 
капацитет и капацитет за иновации от 
ВУЗ в рамките на „Хоризонт Европа“.

EIT ще се насочи по-специално към 
ВУЗ-ове от държави с умерени и 
скромни резултати в областта на 
иновациите и към други слабо 
представящи се региони, които 
желаят да постигнат по-сериозни 
резултати в сферата на иновациите 
и да подобрят стратегиите си за 
интелигентно специализиране. EIT 
ще задели за тази мярка поне 25% от 
общия бюджет, предназначен за тези 
дейности. Превръщането на висшите 
учебни заведения в по-иновативни и 
предприемчиви организации изисква 
ясна и амбициозна стратегия, 
методологическа рамка и заделяне на 
ресурси. Благодарение на своя опит EIT 
е в изключително добра позиция да 
оказва подкрепа за развиването на 
предприемачески капацитет и капацитет 
за иновации от ВУЗ в рамките на 
„Хоризонт Европа“.

Изменение 34

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигури по-широко 
разпространение и по-добро разбиране 
на възможностите, предлагани от EIT, 
институтът ще проучи 
възможността за предоставяне на 
повече насоки и помощ по аспекти, 
свързани с участието в ОЗИ към EIT в 
цяла Европа чрез надграждане върху 
съществуващите информационни мрежи 
в цяла Европа.

За да се осигури по-широко 
разпространение и по-добро разбиране 
на възможностите, предлагани от 
института, EIT ще предоставя 
повече насоки и помощ на новите 
потенциални партньори по аспекти, 
свързани с участието в ОЗИ към EIT 
чрез надграждане върху 
съществуващите информационни мрежи 
в цяла Европа и създаване на нови при 
необходимост.

Изменение 35

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще организира редовни срещи на 
групата на представителите на 
държавите членки и на съответните 
служби на Комисията поне два пъти 
годишно, за да осигури подходяща 
комуникация и поток на информация 
към държавите членки и на равнище ЕС, 
а също и за да ги информира редовно 
за резултатите и постиженията на 
дейностите, финансирани от EIT. 
Групата на представителите на 
държавите членки също ще осигурява 
подходяща подкрепа за изграждане на 
връзки между подпомаганите от EIT 
дейности и националните програми и 
инициативи, включително с евентуално 
национално съфинансиране на тези 
дейности.

EIT ще организира годишни срещи на 
групата на представителите на 
държавите членки и на Комисията, 
Европейския парламент и 
консултативните органи на Съюза, 
например Комитета на регионите и 
Икономическия и социален комитет, 
за да осигури подходяща комуникация и 
поток на информация към държавите 
членки и на равнище ЕС. Групата на 
представителите на държавите членки 
също ще осигурява подходяща подкрепа 
за изграждане на връзки между 
подпомаганите от EIT дейности и 
националните програми и инициативи, 
включително с евентуално национално 
съфинансиране на тези дейности.

Изменение 36

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 1 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще продължи да направлява и да 
предоставя стратегически насоки на 
Общността на бившите възпитаници на 
EIT — EIT Alumni Community (в 
сътрудничество с управителния съвет на 
бившите възпитаници на EIT), за да 
оптимизира нейното въздействие върху 
предприемачите и обществото и да 
благоприятства трайното участие на 
нейните членове в дейностите, 
подкрепяни от EIT. През периода 
2021—2027 г. тази общност ще 
продължи да се разраства, като към 
нея ще се добавят и бившите 
възпитаници, участващи в 
дейностите в подкрепа на капацитета 
за иновации на висшите учебни 
заведения.

EIT ще продължи да направлява и да 
предоставя стратегически насоки на 
Общността на бившите възпитаници на 
EIT — EIT Alumni Community (в 
сътрудничество с управителния съвет на 
бившите възпитаници на EIT), за да 
оптимизира нейното въздействие върху 
предприемачите и обществото и да 
благоприятства трайното участие на 
нейните членове в дейностите, 
подкрепяни от EIT. EIT ще анализира и 
споделя най-добрите практики с цел 
по-нататъшно развитие на 
общностите на бившите 
възпитаници. Тези бивши възпитаници 
следва да участват в набирането на 
средства за ОЗИ и най-вече да 
подкрепят капацитета за иновации на 
висшите учебни заведения чрез 
наставничество на нови студенти и 
изследователи.

__________________ __________________

26 Общността на бившите възпитаници 
на EIT обединява предприемачи и лица, 
носители на промяната, които са 
участвали в образователна програма или 
програма в сферата на 
предприемачеството, осигурена от ОЗИ. 
Общността представлява мрежа от над 
5000 членове.

26 Общността на бившите възпитаници 
на EIT обединява предприемачи и лица, 
носители на промяната, които са 
участвали в образователна програма или 
програма в сферата на 
предприемачеството, осигурена от ОЗИ. 
Общността представлява мрежа от над 
5000 членове.

Изменение 37

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До момента добрите практики и 
поуките, извлечени от работата на ОЗИ, 
не са систематизирани в достатъчна 
степен и не са разпространявани 
ефективно. В качеството си на партньор 
на създателите на политики и на цялата 

До момента добрите практики и 
поуките, извлечени от работата на ОЗИ, 
не са систематизирани в достатъчна 
степен и не са разпространявани 
ефективно. В качеството си на партньор 
на създателите на политики и на цялата 
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общност в сферата на иновациите, 
предоставящ им подкрепа в областта на 
познанията, EIT ще развива в още по-
голяма степен ролята си на институт в 
сферата на иновациите, способен да 
открива, анализира, систематизира, 
споделя и осигурява използването на 
иновационните практики, поуки и 
резултати от дейностите, финансирани 
от EIT (образование и обучение, 
подкрепа за иновациите, подкрепа за 
предприемачеството) в по-широк 
мащаб. Тази дейност се опира на 
връзките и полезните взаимодействия с 
другите инициативи, включени в [стълб 
„Иновативна Европа“] на 
[предложението за „Хоризонт 
Европа“].

общност в сферата на иновациите, 
предоставящ им подкрепа в областта на 
познанията, EIT ще развива в още по-
голяма степен ролята си на институт в 
сферата на иновациите и център за 
върхови постижения, способен да 
открива, анализира, систематизира, 
споделя и осигурява използването на 
иновационните практики, поуки и 
резултати от дейностите, финансирани 
от EIT (образование и обучение, 
подкрепа за иновациите, подкрепа за 
предприемачеството) в по-широк 
мащаб. Тази дейност ще се опира на 
връзките и полезните взаимодействия с 
другите инициативи, включени в [стълб 
„Иновативна Европа“] на „Хоризонт 
Европа“. За да получава непрекъсната 
подкрепа от Съюза и Европейския 
парламент, EIT следва да осигурява 
редовни информационни сесии за 
членовете на ЕП. Тези 
информационни сесии следва да 
включват изследователи и бизнес 
партньори, както и ръководители и 
мениджъри, и да предоставят 
възможности за контрол и обмен на 
идеи.

Обосновка

Много от членовете на Европейския парламент зноят малко за EIT, неговите успехи и 
начина, по който той функционира. Това трябва да се коригира.

Изменение 38

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този раздел са включени редица 
мерки, с които се цели да се адаптира и 
подобри настоящото функциониране на 
EIT и ОЗИ. Изпълнението на тези мерки 
на равнището на EIT ще се наблюдава 
от ефективен и стратегически 

В този раздел са включени редица 
мерки, с които се цели да се адаптира и 
подобри настоящото функциониране на 
EIT и ОЗИ. Изпълнението на тези мерки 
на равнището на EIT ще се наблюдава 
от ефективен и стратегически 
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управителен съвет на EIT, който ще 
осигурява необходимите стимули и 
контрол, включително чрез процеса на 
разпределяне на средствата, за да се 
гарантира изпълнението на мерките 
от ОЗИ.

управителен съвет на EIT, който ще 
осигурява необходимите стимули и 
контрол, включително чрез основаващ 
се на резултатите процес на 
разпределяне на средствата, за да се 
гарантира, че ОЗИ въвеждат промени, 
като винаги запазват най-високите 
стандарти.

Изменение 39

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще дава оперативни насоки и ще 
осъществява наблюдение върху ОЗИ 
във връзка със спазването на 
принципите на добро управление, на 
принципите и критериите, определени 
за европейските партньорства в 
Регламента за „Хоризонт Европа“, и 
привеждането в съответствие с 
приоритетите на „Хоризонт Европа“ с 
цел оптимизиране на тяхната 
ефективност и въздействие.

EIT ще дава оперативни насоки и ще 
осъществява непрекъснато наблюдение 
върху ОЗИ във връзка със спазването на 
принципите на добро управление, 
установени в Регламента за EIT, на 
принципите и критериите, определени 
за европейските партньорства в 
Регламента за „Хоризонт Европа“, 
както и привеждането в съответствие с 
приоритетите на „Хоризонт Европа“ с 
цел оптимизиране на тяхната 
ефективност и въздействие. В случай че 
ОЗИ постига недостатъчни или 
незадоволителни резултати, ще 
бъдат предприети подходящи 
коригиращи мерки в съответствие с 
показателите за изпълнение.

Изменение 40

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за осигуряване на трайна 
отвореност на ОЗИ и прозрачност по 
време на изпълнението ще бъдат 

EIT осигурява прозрачност по време 
на изпълнението, както и трайна 
отвореност на ОЗИ за нови членове, по-
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подобрени, по-специално чрез 
включване на общи разпоредби относно 
новите членове, придаващи стойност на 
партньорствата. Наред с това ОЗИ ще 
осъществяват дейностите си при пълна 
прозрачност. ОЗИ ще продължат да 
бъдат динамични партньорства, към 
които новите партньори, включително 
все по-голям брой МСП, ще могат да се 
присъединяват на базата на високи 
постижения и стратегическо 
съответствие. С цел да се ограничи 
концентрацията на финансиране и да се 
гарантира, че дейностите на ОЗИ се 
възползват от широка мрежа от 
партньори, процедурата по изготвяне на 
бизнес плана (включително 
определянето на приоритетите, подбора 
на дейностите и разпределението на 
средствата) ще бъде направена по-
прозрачна и приобщаваща. На последно 
място, ОЗИ ще увеличат дела на 
поканите за представяне на 
предложения, особено за иновационните 
проекти, които са отворени за трети 
страни. Всички тези мерки ще увеличат 
броя на участващите субекти, свързани 
с дейностите на ОЗИ. И накрая, в 
редовните си доклади ОЗИ ще следва да 
докладват за участието на нови 
партньори.

специално чрез целево финансиране за 
създаването на нови ЦСП. Това ще се 
постигне чрез прилагането на ясни и 
последователни критерии за 
приемане относно новите членове, 
придаващи стойност на партньорствата. 
Наред с това ОЗИ ще осъществяват 
дейностите си при пълна прозрачност. 
ОЗИ ще продължат да бъдат динамични 
партньорства, към които новите 
партньори, включително все по-голям 
брой МСП, ще могат да се 
присъединяват на базата на високи 
постижения и способност да 
допринасят за системите за 
иновации на местно, регионално, 
национално равнище и на равнището 
на Съюза. С цел да се спази 
географският баланс и да се ограничи 
концентрацията на финансиране до 
държавите от ЕС-15, а също и да се 
гарантира, че дейностите на ОЗИ се 
възползват от широка мрежа от 
партньори, процедурата по изготвяне на 
бизнес плана (включително 
определянето на приоритетите, подбора 
на дейностите и разпределението на 
средствата) ще бъде направена по-
прозрачна и приобщаваща, като по 
този начин се насърчи участието от 
държавите от ЕС-13. ОЗИ ще 
увеличат дела на поканите за 
представяне на предложения, особено за 
иновационните проекти, които са 
отворени за трети страни. Всички тези 
мерки ще спомогнат за увеличаване на 
броя на участващите субекти, свързани 
с дейностите на ОЗИ. И накрая, в 
редовните си доклади ОЗИ ще 
докладват за участието на нови 
партньори.

Изменение 41

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – параграф 3.4 – точка 4 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) Взаимно обогатяване в 
световен мащаб
Бъдещите умения ще изискват 
критично мислене, психическа 
гъвкавост, творчество и 
интердисциплинарно мислене. EIT ще 
подпомага успеха на Европа чрез 
амбициозно взаимно обогатяване 
между тематичните области, по-
специално чрез насърчаване на 
взаимодействието между 
изследователите и лидерите в 
областта на иновациите от различни 
ОЗИ. Това би могло да се постигне 
чрез конференции, провеждани 
ежегодни или на всеки две години, с 
участието на ОЗИ, развиващи 
дейност в две или повече тематични 
области (включително с участието 
на студенти и изследователи — вж. 
точка 3.1 Общности на знанието и 
иновациите – подкрепа за 
съществуващи ОЗИ).

Изменение 42

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – параграф 3.4 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) Участие на МСП и 
новосъздадени предприятия
Като се има предвид, че 99% от 
всички предприятия в Съюза са МСП 
и че през последните пет години те са 
създали около 85% от новите работни 
места, EIT трябва да гарантира 
участието на малки и средни 
предприятия (МСП) и на 
новосъздадени предприятия сред 
бизнес партньорите на ОЗИ. 
Членските вноски са важен източник 
на финансиране за всички ОЗИ, но 
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балансираното участие на МСП и 
новосъздадени предприятия е от 
съществено значение за 
разпространяването на иновациите и 
образованието в областта на 
предприемачеството. По-специално 
участието на МСП и 
новосъздадените предприятия в 
държавите от Регионална 
иновационна схема (РИС) е от 
решаващо значение за правилното 
функциониране на ОЗИ. В 
съответствие с първоначално 
заявената мисия на EIT по този 
начин:
(1) ще се спомогне за 
установяването на обществените 
проблеми в държавите членки;
(2) ще се създаде растеж на 
местно равнище; както и
(3) възможностите за 
квалифицирана заетост ще бъдат 
разпределени в рамките на целия 
Съюз.
С оглед на това EIT следва да прилага 
строги принципи за откритост и 
прозрачност, когато подбира нови 
бизнес партньори, както и в рамките 
на процедурата за изготвяне на бизнес 
плановете. МСП, които участват в 
разработването на нови изобретения 
и иновации, следва да са сключили 
предварително споразумения за 
закупуване от големи дружества, 
участващи в съответната ОЗИ.

Обосновка

Като се има предвид, че 99% от всички предприятия в ЕС са МСП и че през 
последните пет години те са създали около 85% от новите работни места, EIT 
трябва да гарантира участието на малки и средни предприятия (МСП) и на 
новосъздадени предприятия сред бизнес партньорите на ОЗИ. Предварителните 
споразумения за закупуване са начин за включване на МСП в ОЗИ, без да е необходимо 
те да заделят средства за непосилни членски такси.
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Изменение 43

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

След задълбочено независимо 
проучване, проведено в тясно 
сътрудничество с Комисията, до края на 
2023 г. EIT ще определи какви 
отношения ще поддържа с онези ОЗИ, 
които ще спрат да получават 
безвъзмездни средства за подкрепа през 
програмния период 2021—2027 г. При 
положителен резултат от окончателния 
преглед EIT ще може да сключи 
„Меморандум за сътрудничество“ с 
всяка ОЗИ, като това има за цел да се 
поддържа сътрудничеството с ОЗИ след 
прекратяването на рамковото 
споразумение за партньорство. 
Меморандумът следва да включва наред 
с другото правата и задълженията, 
свързани с:

EIT ще разработи общи принципи за 
отношенията си с ОЗИ след 
прекратяването на рамковото 
споразумение за партньорство в 
съответствие с рамката на 
„Хоризонт Европа“ за европейските 
партньорства. След задълбочено 
независимо проучване, проведено в 
тясно сътрудничество с Комисията, до 
края на 2023 г. EIT ще определи какви 
отношения ще поддържа с онези ОЗИ, 
които ще спрат да получават 
безвъзмездни средства за подкрепа през 
програмния период 2021—2027 г. При 
положителен резултат от окончателния 
преглед EIT ще може да сключи 
„Меморандум за сътрудничество“ с 
всяка ОЗИ, като това има за цел да се 
поддържа сътрудничеството с ОЗИ след 
прекратяването на рамковото 
споразумение за партньорство. 
Меморандумът следва да включва наред 
с другото правата и задълженията, 
свързани с:

Изменение 44

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.4 – точка 6 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— използването на марката EIT, 
участието в наградите на EIT и в други 
инициативи, организирани от EIT;

— Не се отнася до българския текст.

Изменение 45

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.5 – параграф 2 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— Програмата „Еразъм“ и EIT ще 
създадат полезни взаимодействия между 
съответните си общности. 
Сътрудничеството ще бъде насочено 
към предоставянето на учащите по 
„Еразъм“, записани в партниращи си с 
ОЗИ висши учебни заведения, на достъп 
до летни училища или други съответни 
дейности на ОЗИ за обучение (например 
в областта на предприемачеството и 
управлението на иновациите) и 
възможност за установяване на 
контакти с мрежата на бившите 
възпитаници на ОЗИ.

— Програмата „Еразъм“ и EIT ще 
създадат полезни взаимодействия между 
съответните си общности. 
Сътрудничеството ще бъде насочено 
към предоставянето на учащите по 
„Еразъм“, записани в партниращи си с 
ОЗИ висши учебни заведения, на достъп 
до летни училища или други съответни 
дейности на ОЗИ за обучение (например 
в областта на предприемачеството и 
управлението на иновациите) и 
възможност за установяване на 
контакти с мрежата на бившите 
възпитаници на ОЗИ. Това следва да 
включва участието на студенти в 
чиракуване и професионално обучение 
като част от програмата „Еразъм 
Про“.

Изменение 46

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.5 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— При възможност ще бъдат 
създадени полезни взаимодействия с 
инициативата за европейските 
университети, които биха могли да 
спомогнат за интегриране на 
образователните дейности на EIT, така 
че да се постигне системно 
въздействие.

— Ще бъдат създадени полезни 
взаимодействия с инициативата за 
европейските университети, за да се 
гарантира, че образователните 
дейности на EIT са интегрирани и по 
този начин оказват положително 
въздействия върху образованието в 
държавите членки.

Изменение 47

Предложение за решение
Приложение I – точка 3 – подточка 3.5 – параграф 6 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Новата програма „Творческа — Новата програма „Творческа 
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Европа“ ще бъде от особено значение за 
дейностите на евентуална бъдеща ОЗИ с 
насоченост към секторите на културата 
и творчеството. Ще бъдат развити силни 
полезни взаимодействия и взаимно 
допълване с програмата в области, като 
например творческите умения, 
работните места и бизнес моделите.

Европа“ ще бъде от особено значение за 
дейностите на евентуална бъдеща ОЗИ с 
насоченост към секторите на културата 
и творчеството. Ще бъдат развити силни 
полезни взаимодействия и взаимно 
допълване с програмата в области, като 
например творческите умения и 
тяхното признаване и 
сертифициране, с акцент върху 
разработването на нови технологии, 
както и работните места, 
трансграничната мобилност, 
междусекторните подходи в 
творчеството, както и 
разработването на и бизнес моделите.

Изменение 48

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще стартира ново действие за 
оказване на подкрепа с цел да улесни 
създаването на нови ЦСП в 
държавите членки, които не са 
представени или продължават да са 
недостатъчно представени в 
настоящите ОЗИ.

Изменение 49

Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. посредничество от страна на 
ОЗИ за разработването на 
амбициозни стандарти и подпомагане 
на най-добрите и най-амбициозните 
научни изследвания и иновации;

Изменение 50
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Предложение за решение
Приложение I – точка 4 – подточка 4.2 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

EIT ще гарантира, че данните, които 
събира чрез своята система за вътрешно 
наблюдение, включително резултатите 
от ОЗИ, са напълно интегрирани в 
общата система за управление на данни 
на програма „Хоризонт Европа“. EIT ще 
следи за това подробна информация, 
изготвена в резултат на процеса му по 
наблюдение и оценка, да бъде 
предоставяна своевременно и да бъде 
достъпна в обща електронна база данни, 
посветена на изпълнението на програма 
„Хоризонт Европа“. Освен това EIT ще 
осигурява специално отчитане на 
количественото и качественото 
въздействие, включително по 
отношение на финансовите вноски, за 
които са поети задължения и които са 
реално предоставени.

За да се повишат прозрачността и 
отвореността, EIT ще гарантира, че 
данните, които събира чрез своята 
система за вътрешно наблюдение, 
включително резултатите от ОЗИ, са 
напълно достъпни и интегрирани в 
общата система за управление на данни 
на програма „Хоризонт Европа“. EIT ще 
следи за това подробна информация, 
изготвена в резултат на процеса му по 
наблюдение и оценка, да бъде 
предоставяна своевременно и да бъде 
достъпна в обща електронна база данни, 
посветена на изпълнението на програма 
„Хоризонт Европа“. Освен това EIT ще 
осигурява специално отчитане на 
количественото и качественото 
въздействие, включително по 
отношение на финансовите вноски, за 
които са поети задължения и които са 
реално предоставени.

Изменение 51

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 7 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Продуцентите, дистрибуторите, 
разпространителите, кината и всички 
видове културни организации трябва да 
въвеждат иновации, за да привличат 
нови поколения зрители.

— Артистите, творците, 
продуцентите, дистрибуторите, 
разпространителите, кината и всички 
видове културни организации трябва да 
въвеждат иновации, за да насърчават 
активното участие в секторите на 
творчеството, да подкрепят 
ангажираността и развитието на 
публика от всички възрасти, по-
специално млади зрители в цяла 
Европа и извън нея, да разработват 
нови процеси, услуги, културно 
съдържание и нови форми на 
творчески практики, които 
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осигуряват обществена стойност.

Изменение 52

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 7 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Недостигът на предприемачески 
и междусекторни умения в областта на 
КТИ засяга както нововъзникващите, 
така и много зрелите подсектори, които 
са подложени на дълбока цифрова 
трансформация. Тези умения са 
необходими за иновациите и са от 
решаващо значение в контекста на 
промените на пазара на труда, пред 
които е изправен секторът.

— Недостигът на предприемачески 
и междусекторни умения в областта на 
КТИ засяга както нововъзникващите, 
така и зрелите подсектори, които са 
подложени на дълбока цифрова 
трансформация. Тези умения са 
необходими за иновациите и са от 
решаващо значение в контекста на 
промените на пазара на труда, пред 
които е изправен секторът.

__________________ __________________
28 Културните и творческите 
специалности в европейските 
университети са фокусирани главно 
върху „творческата част“ и 
завършващите висшисти не винаги са 
готови да навлязат на съвременния 
пазар на труда, тъй като им липсват 
междусекторни умения (в областта на 
предприемачеството, цифровите 
технологии, финансовото управление). 
Що се отнася до ВУЗ-овете, по 
отношение на образованието в сферата 
на комуникациите и медиите ЕС 
изостава от САЩ (докато 
университетите в ЕС имат по-добри 
резултати в по-традиционни 
дисциплини, като „Изкуство и дизайн“ 
или „Сценични изкуства“).

28 Културните и творческите 
специалности в европейските 
университети са фокусирани главно 
върху „творческата част“ и 
завършващите висшисти не винаги са 
готови да навлязат на съвременния 
пазар на труда, тъй като им липсват 
междусекторни умения (в областта на 
предприемачеството, цифровите 
технологии, финансовото управление). 
Що се отнася до ВУЗ-овете, по 
отношение на образованието в сферата 
на комуникациите и медиите ЕС 
изостава от САЩ (докато 
университетите в ЕС имат по-добри 
резултати в по-традиционни 
дисциплини, като „Изкуство и дизайн“ 
или „Сценични изкуства“).

Изменение 53

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 7 – параграф 3 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— Наблюдава се ограничено 
сътрудничество между научните 
изследователи и между научните 
изследователи и промишления отрасъл, 
както и недостатъчна координация на 
усилията в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност, споделянето на методи, 
резултати и най-добри практики. Освен 
това, по-голямата част от 
изследванията в областта на КТИ не са 
преведени, което води до повторение, 
тъй като научните работници често не 
са запознати с наличието на сходни 
проекти.

— Наблюдава се ограничено 
сътрудничество между научните 
изследователи и между научните 
изследователи и промишления отрасъл, 
публичните организации и 
организациите от третия сектор, 
както и недостатъчна координация на 
усилията в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност, споделянето на методи, 
резултати и най-добри практики. По-
голямата част от изследванията в 
областта на КТИ не са преведени на 
повечето от официалните езици на 
Съюза, което води до повторение, тъй 
като научните работници често не са 
запознати с наличието на сходни 
проекти.

Изменение 54

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 7 – параграф 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Значителна част от регионалните 
приоритети в Европа, свързани с 
интелигентното специализиране, 
съдържат препратки към културата под 
различни ъгли (напр. културното 
наследство, творческите индустрии и 
др.). Като се има предвид важната роля 
на културата и творчеството за 
икономическото и социалното развитие 
на градовете и регионите, както и 
способността им да спомогнат в още по-
голяма степен за премахване на 
несъответствията в Европа, общността 
за знания и иновации, посветена на 
КТИ, разполага с голям потенциал.

— Значителна част от регионалните 
приоритети в Европа, свързани с 
интелигентното специализиране, 
съдържат препратки към културата под 
различни ъгли (напр. културното 
наследство, видеоигри, медийни 
продукции, дизайн, архитектура и 
др.). Като се има предвид важната роля 
на културата и творчеството за 
икономическото и социалното развитие 
на градовете и регионите, както и 
способността им да спомогнат в още по-
голяма степен за премахване на 
несъответствията в Европа, общността 
за знания и иновации, посветена на 
КТИ, разполага с голям потенциал.
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Изменение 55

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 7 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предизвикателствата, свързани със 
заетостта, икономическата 
устойчивост и интелигентния растеж в 
Европа, включват икономически 
проблеми, като безработицата 
(особено младежката безработица) и 
глобалната конкуренция.

КТИ могат да стимулират 
иновациите в други сектори на 
икономиката. Актуалните 
предизвикателства, свързани с 
икономическата устойчивост и 
интелигентния растеж в Европа, 
включват липса на иновации, умения 
(особено цифрови умения), 
безработица (по-специално младежка 
безработица), непълна заетост и 
засилена глобална конкуренция.

Изменение 56

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 7 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Европейските промишлени 
отрасли са изправени пред 
предизвикателствата, произтичащи от 
цифровизацията и глобализацията и 
тяхното мощно въздействие върху 
начина, по който артистите продуцират 
и разпространяват творбите си и 
осъществяват връзката с публиката си. 
Сривът на пазарите на DVD, новите 
очаквания на потребителите и 
трайната мощ на американските 
студии, в съчетание с възхода на 
глобални цифрови гиганти, като 
Amazon, ITunes, Google и Netflix, 
оказаха въздействие върху 
традиционната верига на стойността.

— Европейските индустрии на 
културата и творчеството са 
изправени пред предизвикателствата, 
произтичащи от цифровизацията и 
глобализацията и тяхното мощно 
въздействие върху начина, по който 
артистите продуцират и 
разпространяват творбите си и 
осъществяват връзката с публиката си. 
Сривът на традиционните формати, 
новите очаквания на потребителите и 
засилващата се пазарна 
концентрация от малък брой 
неевропейски дружества, в съчетание с 
възхода на глобални цифрови гиганти, 
като Amazon, ITunes, Google и Netflix, 
оказаха въздействие върху 
традиционната верига на стойността.
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Изменение 57

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

И накрая, ролята на Европа като 
глобален фактор включва 
необходимостта от подобряване на 
разпространението на културното 
съдържание, създадено в Европа. 
Европа трябва да продължи да бъде 
конкурентоспособна в глобалната 
цифрова надпревара за създаване на 
нови технологии (напр. изкуствен 
интелект, интернет на нещата, блокови 
вериги), като по отношение на тях КТИ 
са важни генератори на съдържание, 
продукти и услуги в световен мащаб. 
Освен това в световен мащаб КТИ 
(напр. дизайн, архитектура и др.) 
допринасят активно за устойчивото 
развитие и стимулират екологичните 
иновации, като същевременно 
културното съдържание (литература, 
филми и изкуства) може да повиши 
осведомеността за екологичните 
проблеми и да предостави информация 
за изграждане на общественото мнение.

И накрая, ролята на Европа като 
глобален фактор включва 
необходимостта от подобряване на 
разпространението на културното 
съдържание, създадено в Европа. 
Европа трябва да продължи да бъде 
конкурентоспособна в глобалната 
цифрова надпревара за създаване и 
разработване на нови технологии 
(напр. машинно обучение и изкуствен 
интелект, интернет на нещата, блокови 
вериги), като по отношение на тях КТИ 
са важни генератори на съдържание, 
продукти и услуги в световен мащаб. 
Освен това в световен мащаб КТИ 
(напр. дизайн, архитектура и др.) 
допринасят активно за устойчивото 
развитие и стимулират екологичните 
иновации, като същевременно 
културното съдържание (литература, 
филми и изкуства) може да повиши 
осведомеността за екологичните 
проблеми и да предостави информация 
за изграждане на общественото мнение.

Изменение 58

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Със своя цялостен и интегриран подход 
една ОЗИ на EIT в областта на КТИ ще 
спомогне за преодоляване на всички 
предизвикателства, определени по-
горе. Обхващайки почти всички сектори 
на живота, обществото и икономиката 
ни, тази ОЗИ ще бъде особено 
релевантна от гледна точка на 
оказваното икономическо и обществено 

Със своя цялостен и интегриран подход 
една ОЗИ на EIT в областта на КТИ ще 
има за цел да преодолее 
предизвикателствата, посочени по-
горе. Обхващайки почти всички сектори 
на живота, обществото и икономиката 
ни, тази ОЗИ ще бъде особено 
релевантна от гледна точка на 
оказваното икономическо и обществено 
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въздействие и ще отключи 
стратегически възможности за 
икономически, технологични и 
социални иновации.

въздействие и ще отключи 
стратегически възможности за 
икономически, технологични и 
социални иновации.

Изменение 59

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновациите, основаващи се на 
културата и движени от творческия 
стремеж, стимулират европейската 
конкурентоспособност, било пряко – 
чрез създаването на нови предприятия и 
работни места, било косвено – като 
водят до междусекторни ползи за 
икономиката като цяло, подобряват 
качеството на живота и повишават 
привлекателността на Европа. Секторът 
на КТИ се разглежда все повече като 
нов източник на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и работни места, 
като в него вече са заети над 12 милиона 
души в ЕС, което се равнява на 7,5 % от 
всички заети лица в Европа.

Иновациите, основаващи се на 
културата и движени от творческия 
стремеж, са насочени към 
обществените предизвикателства и 
стимулират европейската 
конкурентоспособност, било пряко – 
чрез създаването на нови предприятия, 
организации и работни места, било 
косвено – като водят до междусекторни 
ползи за икономиката като цяло, 
подобряват качеството на живота и 
повишават привлекателността на 
Европа. Секторът на КТИ се разглежда 
все повече като нов източник на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и работни места, като в него са 
заети над 12 милиона души в ЕС, което 
се равнява на 7,5% от всички заети лица 
в Европа.

Изменение 60

Предложение за решение
Приложение I – точка 6 – подточка 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЗИ към EIT в областта на КТИ е най-
подходящото решение за справяне с 
основните икономически и обществени 
предизвикателства, очертани по-горе. 
Креативността е ключов двигател за 
иновациите и ОЗИ в областта на КТИ 
има капацитета да разгърне потенциала 
на основаната на култура креативност и 

ОЗИ към EIT в областта на КТИ е най-
подходящото решение за справяне с 
основните икономически, социални и 
обществени предизвикателства, 
очертани по-горе. Креативността е 
ключов двигател за иновациите и ОЗИ в 
областта на КТИ има капацитета да 
разгърне потенциала на творческата, 
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да спомогне за увеличаване на 
конкурентоспособността и 
интелигентния растеж в Европа.

основаната на култура креативност и да 
спомогне за укрепване на социалния 
модел, на глобалната 
конкурентоспособност и на 
интелигентния и устойчив растеж в 
Европа.
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