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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Основните цели на предложението за „Хоризонт Европа“ са да спомогне за създаването 

на работни места и растеж, да се справи с най-големите предизвикателства пред 

обществото и да подобри живота на гражданите на Съюза. 

 

Ето защо за нашето бъдещо благоденствие задълбочаването на иновациите в Европа, 

осигуряването на необходимите инвестиции и ускоряването на разпространението на 

резултатите от научните изследвания и иновациите в цяла Европа са необходимост за 

Съюза и неговите държави членки.   

 

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията относно „Хоризонт Европа“ за 

периода 2021 – 2027 г., в което се предлага подход, който е в състояние да допринесе в 

голяма степен за справяне с тези предизвикателства, като поставя основен акцент върху 

върховите постижения, транснационалната конкуренция и сътрудничеството1. 

 

По отношение на този правен акт, в който се определят конкретните разпоредби за 

изпълнението и програмирането, докладчикът би желала да подчертае значението на 

някои нови основни характеристики, като новите общоевропейски мисии за научни 

изследвания и иновации, съсредоточени върху теми с амбициозни цели и силна 

европейска добавена стойност за справяне с проблеми, които засягат нашето ежедневие 

(например борба с рака, чист транспорт и др.), а също и Европейския съвет по 

иновациите (ЕСИ), който ще спомогне за идентифициране и финансиране на бързо 

развиващи се иновации с голям потенциал за създаване на изцяло нови пазари. 

Докладчикът приветства факта, че изпълнението на „Хоризонт Европа“ ще се ръководи 

от приобщаващ и прозрачен процес на стратегическо планиране, който ще остане 

достатъчно гъвкав, за да се реагира бързо на неочаквани потребности и кризи, и който 

ще бъде тясно съгласуван с други програми на Съюза. 

 

С предложените изменения се цели да се подчертае значението на прозрачния процес 

на набиране на персонал във всички институции и консултативни органи на Съюза. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:  

 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

                                                 
1 За повече информация относно цялостното предложение „Хоризонт Европа“ вж. базовия правен акт 

(предложение за регламент за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите) 
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 3 a. Комисията въвежда 

инструмент за публично обявяване на 

изпълнението на програмата в реално 

време, в това число данни за 

участниците, размер на 

финансирането, резултати и 

навлизане на пазара. 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За всяка мисия може да бъде 

създаден комитет за мисията. Той се 

състои от около 15 високопоставени 

лица, включително относими 

представители на крайните 

потребители. Комитетът за мисията 

предоставя консултации по отношение 

на следното: 

1. За всяка мисия може да бъде 

създаден комитет за мисията. Той се 

състои от максимум 15 прозрачно 

избрани високопоставени лица, 

включително относими представители 

на крайните потребители. Освен в 

надлежно обосновани случаи, 

членовете на комитета за мисията 

се назначават от Комисията след 

открита покана за изразяване на 

интерес и като се отчита 

необходимостта от баланс по 

отношение на експертните познания, 

пола, възрастта и географското 

разпределение, като участието е 

открито за кандидати от всички 

държави членки. Комитетът за мисията 

предоставя консултации по отношение 

на следното: 

Обосновка 

Принципите относно назначаването на членовете на комитета за мисията следва да 

бъдат посочени в член 5, а не в изложението на мотивите; ако е уместно, биха могли 

да се предвидят изключения, при които съществуващи управленски структури също 

биха могли да се използват като комитети за мисиите. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. ЕНС функционира съгласно 

принципите за високи научни 

постижения, автономност, ефикасност, 

ефективност, прозрачност и отчетност. 

Той гарантира непрекъснатост на 

дейностите, провеждани от ЕНС по 

силата на Решение .../ЕО. 

4. ЕНС функционира съгласно 

принципите за високи научни 

постижения, автономност, добро 

финансово управление, прозрачност и 

отчетност. Той гарантира 

непрекъснатост на дейностите, 

провеждани от ЕНС по силата на 

Решение .../ЕО. 

Обосновка 

Доброто финансово управление включва ефикасност, ефективност и икономия. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Научният съвет е съставен от учени, 

инженери и представители на 

академичната общност, които са най-

реномирани и с подходящ опит, както 

от жени, така и от мъже от различни 

възрастови групи, представляващи 

разнообразни научноизследователски 

области и действащи в лично качество, 

независими от външни интереси. 

Научният съвет е съставен от учени, 

инженери и представители на 

академичната общност, които са най-

реномирани и с подходящ опит, от 

всички полове, от различни възрастови 

групи, представляващи разнообразни 

научноизследователски области и 

действащи в лично качество, 

независими от външни интереси. 

Обосновка 

Полът не се ограничава само до мъжки и женски. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) кодекс на поведение, отнасящ 

се, наред с другото, до избягването на 

заличава се 
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конфликти на интереси. 

 

Изменение  6 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията създава кодекс на 

поведение, отнасящ се, наред с 

другото, до избягването на конфликт 

на интереси. При встъпване в 

длъжност членовете на научния 

съвет на ЕНС и председателят на 

ЕНС се договарят да се придържат 

към този кодекс за поведение. 

Обосновка 

Редно е Комисията, като пазител на Договора и като европейската институция пар 

екселанс, която отговаря за изпълнението на политиките на ЕС, да преодолява 

проблема с избягването на конфликт на интереси; този въпрос следва да се отнася и 

до председателя на ЕНС. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията се отклонява от позициите 

на научния съвет, определени в 

съответствие с първа алинея, букви а), 

в), г) и д), само когато счита, че 

разпоредбите на настоящото решение не 

са спазени. В този случай Комисията 

приема мерки за запазване на 

непрекъснатостта на осъществяването 

на специфичната програма и за 

постигане на нейните цели, като 

посочва точките на отклонение от 

позициите на научния съвет и надлежно 

ги обосновава. 

Комисията се отклонява от позициите 

на научния съвет, определени в 

съответствие с първа алинея, букви а), 

в) и г), само когато счита, че 

разпоредбите на настоящото решение не 

са спазени. В този случай Комисията 

приема мерки за запазване на 

непрекъснатостта на осъществяването 

на специфичната програма и за 

постигане на нейните цели, като 

посочва точките на отклонение от 

позициите на научния съвет и надлежно 

ги обосновава. 
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Изменение  8 

Предложение за решение 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. ЕСИ включва комитет на високо 

равнище („комитет на ЕСИ“), предвиден 

в член 10. . 

2. ЕСИ включва комитет на високо 

равнище („комитет на ЕСИ“), предвиден 

в член 10, и при необходимост се 

подпомага от специализираната 

изпълнителна структура, предвидена 

в член 8. 

Обосновка 

Няма полза от създаване на нова изпълнителна агенция само за стълб III. 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 9 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията гарантира, че 

работата на ЕСИ: 

3. Комисията гарантира, че 

дейностите на ЕСИ: 

Обосновка 

Изменение с цел прецизиране. 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За целите на управлението на 

смесеното финансиране на ЕСИ 

Комисията използва непряко 

управление, или, когато това е 

невъзможно, може да създаде дружество 

4. За целите на управлението на 

смесеното финансиране на ЕСИ 

Комисията използва непряко 

управление, или, когато това е 

невъзможно, може да създаде дружество 
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със специално предназначение. 

Комисията ще се стреми да осигури 

участие на други публични и частни 

инвеститори. Когато това е невъзможно 

при първоначалното създаване, 

дружеството със специално 

предназначение се структурира по такъв 

начин, че да може да привлича други 

публични или частни инвеститори с цел 

увеличаване на ефекта на ливъридж от 

финансовия принос на Съюза. 

със специално предназначение 

съобразно Финансовия регламент. 

Комисията ще се стреми да осигури 

участие на други публични и частни 

инвеститори. Когато това е невъзможно 

при първоначалното създаване, 

дружеството със специално 

предназначение се структурира по такъв 

начин, че да може да привлича други 

публични или частни инвеститори с цел 

увеличаване на ефекта на ливъридж от 

финансовия принос на Съюза. 

Обосновка 

Предложението на Комисията относно „дружество със специално предназначение“ в 

рамките на смесеното финансиране на ЕСИ е особено неясно. 

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 10 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комитетът на ЕСИ се състои от 15 до 20 

високопоставени лица от различни 

части на иновационната екосистема на 

Европа, включително предприемачи, 

корпоративни ръководители, 

инвеститори и изследователи. Той 

допринася за действията за 

популяризиране, като членовете на 

комитета на ЕСИ се стремят да повишат 

престижа на марката ЕСИ. 

Комитетът на ЕСИ се състои от 15 до 20 

високопоставени лица от различни 

части на иновационната екосистема на 

Европа, включително предприемачи, 

корпоративни ръководители, 

представители на неправителствени 

организации в областта на 

екологичния и управленския надзор, 

инвеститори и изследователи. Той 

допринася за действията за 

популяризиране, като членовете на 

комитета на ЕСИ се стремят да повишат 

престижа на марката ЕСИ. 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 10 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Членовете на комитета на ЕСИ се 

назначават от Комисията след открита 

покана за представяне на кандидатури 

или покана за изразяване на интерес, 

или и двете, което от двете бъде 

сметнато за по-подходящо от 

Комисията, и като се отчита 

необходимостта от баланс по отношение 

на експертните познания, пола, 

възрастта и географското 

разпределение. 

Членовете на комитета на ЕСИ се 

назначават от Комисията след открита и 

прозрачна процедура, включваща 

покана за представяне на кандидатури 

или покана за изразяване на интерес, 

или и двете, което от двете бъде 

сметнато за по-подходящо от 

Комисията, и като се отчита 

необходимостта от баланс по отношение 

на експертните познания, пола, 

възрастта и географското 

разпределение. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 12 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12a 

 Цифровизация 

 Цифровизацията е основна движеща 

сила. Тъй като тя продължава с бързи 

темпове във всички сектори, за 

укрепването на нашата икономика и 

устойчивостта на обществото ни 

ключово значение придобиват 

инвестициите в приоритетни 

области, обхващащи изкуствения 

интелект, следващото поколение 

интернет, високопроизводителните 

изчислителни технологии, 

фотониката и наноелектрониката. 

Инвестирането в ИКТ и тяхното 

производство и използване осигуряват 

силен тласък на икономическия 

растеж на Съюза, който се е увеличил 

с 30% само между 2001 и 2011 г. 

Главните базови технологии са в 

основата на смесването на цифровия 

и физическия свят, което е в центъра 

на новата глобална вълна иновации. 

Инвестирането в разработването, 

демонстрацията и внедряването на 

главни базови технологии и 
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гарантирането на сигурна, устойчива 

и финансово достъпна доставка на 

суровини и авангардни материали ще 

осигурят стратегическа 

автономност на Съюза и ще 

помогнат на промишлеността на 

Съюза значително да намали своя 

въглероден отпечатък и своя 

отпечатък върху околната среда. 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Въпреки че ЕС остава най-мащабният 

източник на научни публикации в света, 

той е всъщност „масов производител“ 

на знания, със сравнително малко на 

брой спрямо размера си центрове с 

високи постижения, които да се 

открояват на световно равнище, като в 

голяма част от областите резултатите са 

средни и ниски. В сравнение със САЩ и 

до известна степен с Китай, ЕС все още 

следва модела за „разпределени високи 

постижения“, при който ресурсите са 

разпределят между голям брой 

изследователи и научноизследователски 

институции. Друго предизвикателство е, 

че в много държави – членки на ЕС, 

публичният сектор все още не предлага 

достатъчно привлекателни условия за 

най-добрите изследователи. Тези 

фактори затвърждават относителната 

непривлекателност на Европа в 

глобалната надпревара за привличане на 

научни таланти. 

Въпреки че ЕС остава най-мащабният 

източник на научни публикации в света, 

той е всъщност „масов производител“ 

на знания, със сравнително малко на 

брой спрямо размера си центрове с 

високи постижения, които да се 

открояват на световно равнище, като в 

голяма част от областите резултатите са 

средни и ниски. В сравнение със САЩ и 

до известна степен с Китай, ЕС все още 

следва модела за „разпределени високи 

постижения“, при който ресурсите са 

разпределят между голям брой 

изследователи и научноизследователски 

институции; въпреки че това не е 

проблем само по себе си, 

положението в ЕС би могло да се 

подобри с добавянето на центрове за 

високи постижения, избрани по 

прозрачен и обективен начин. Друго 

предизвикателство е, че в много 

държави – членки на ЕС, публичният 

сектор все още не предлага достатъчно 

привлекателни условия за най-добрите 

изследователи. Тези фактори 

затвърждават относителната 

непривлекателност на Европа в 

глобалната надпревара за привличане на 

научни таланти. 
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Изменение  15 

Предложение за решение 

Приложение I – част I – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.3 – параграф 1 – тире 

4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– ще назначава директора и 

висшия състав на специализираната 

изпълнителна структура, като взема 

предвид мнението на Научния съвет; 

– ще назначава по напълно 

прозрачен начин директора и висшия 

състав на специализираната 

изпълнителна структура, като взема 

предвид мнението на Научния съвет; 

 

Изменение  16 

Предложение за решение 

Приложение І – част І – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европа е движеща сила в науката и има 

около 1,8 млн. изследователи, които 

работят в хиляди университети, научни 

центрове и дружества, които са лидери в 

световен мащаб. Изчислено е обаче, че 

ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-

малко един милион нови изследователи 

до 2027 г. , за да постигне поставените 

цели за увеличени инвестиции в 

научните изследвания и иновациите. 

Тази потребност е особено остра в 

извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 

положи още усилия да привлече повече 

млади хора към кариера в научните 

изследвания, да привлече изследователи 

от трети държави, да задържи своите 

изследователи и да приеме обратно в 

Европа европейските учени, които 

работят другаде. Освен това, за да се 

осигурят мащабни високи постижения, 

условията на работа на изследователите 

трябва да бъдат допълнително 

подобрени в цялото Европейско 

научноизследователско пространство 

(ЕНП). В този смисъл са необходими 

по-силни връзки най-вече с 

Европейското пространство за 

Европа е движеща сила в науката и има 

около 1,8 млн. изследователи, които 

работят в хиляди университети, научни 

центрове и дружества, които са лидери в 

световен мащаб. Изчислено е обаче, че 

ЕС ще има нужда да обучи и наеме най-

малко един милион нови изследователи 

до 2027 г. , за да постигне поставените 

цели за увеличени инвестиции в 

научните изследвания и иновациите. 

Тази потребност е особено остра в 

извънакадемичния сектор. ЕС трябва да 

положи още усилия да привлече повече 

млади хора от всички полове и от 

всякакъв произход към кариера в 

научните изследвания, да привлече 

изследователи от трети държави, да 

задържи своите изследователи и да 

приеме обратно в Европа европейските 

учени, които работят другаде. Освен 

това, за да се осигурят мащабни високи 

постижения, условията на работа на 

изследователите трябва да бъдат 

допълнително подобрени в цялото 

Европейско научноизследователско 

пространство (ЕНП). В този смисъл са 

необходими по-силни връзки най-вече с 
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образование (ЕПО), Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР) и 

Европейския социален фонд (ЕСФ+). 

Европейското пространство за 

образование (ЕПО), Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР) и 

Европейския социален фонд (ЕСФ+). 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Приложение І – част І – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез глобалната конкуренция в 

научните изследвания между учените и 

приемащите ги организации от 

академичния и извънакадемичния 

сектор, и посредством създаването и 

споделянето на висококачествени 

знания в различни държави, сектори и 

дисциплини, МСК допринася 

значително за целите на програма 

„Работни места, растеж и инвестиции“, 

глобалната стратегия на ЕС и целите за 

устойчиво развитие на ООН. 

Чрез глобалната конкуренция в 

научните изследвания между учените и 

приемащите ги организации от 

академичния и извънакадемичния 

сектор, и посредством създаването и 

споделянето на висококачествени 

знания в различни държави, сектори и 

дисциплини, МСК допринася 

значително за целите на програма 

„Работни места, растеж и инвестиции“, 

глобалната стратегия на ЕС и целите за 

устойчиво развитие на ООН. Следва 

обаче да се обърне внимание и на 

факта, че просто не може да се 

постигне неограничен растеж на 

планета с ограничени ресурси, и 

поради това също е необходима повече 

научноизследователска дейност в 

областта на истинска „кръгова 

икономика“, с акцент върху принципа 

„използвай повторно, поправяй, 

рециклирай“. 

 

Изменение  18 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Стълбът на ЕС на социалните права 

приема, че всеки има право на 

своевременен достъп до финансово 

достъпно, превантивно и лечебно 

здравеопазване с добро качество. Това 

Стълбът на ЕС на социалните права 

приема, че всеки има право на 

своевременен достъп до финансово 

достъпно за всички, превантивно и 

лечебно здравеопазване с добро 
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подчертава ангажимента на ЕС за 

изпълнение на целите за устойчиво 

развитие на ООН, които призовават за 

всеобщо здравно осигуряване за всички 

хора от всички възрасти до 2030 г., без 

никой да бъде пропуснат, и за 

прекратяване на предотвратимите 

смъртни случаи. 

качество. Това подчертава ангажимента 

на ЕС за изпълнение на целите за 

устойчиво развитие на ООН, които 

призовават за всеобщо здравно 

осигуряване за всички хора от всички 

възрасти до 2030 г., без никой да бъде 

пропуснат, и за прекратяване на 

предотвратимите смъртни случаи. 

 

Изменение  19 

Предложение за решение 

Приложение І – част ІІ – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейските граждани, държавните 

институции и икономиката трябва да 

бъдат защитавани от продължаващите 

заплахи на организираната престъпност, 

включително трафика с оръжия, 

наркотици и хора. От голямо значение е 

и укрепването на защитата и 

сигурността чрез по-добро управление 

на границите. Киберпрестъпността 

нараства и свързаните с нея рискове 

стават все по-разнообразни вследствие 

на цифровизацията на икономиката и 

обществото. Европа трябва да продължи 

усилията си да подобрява 

киберсигурността, неприкосновеността 

на личния живот в интернет, защитата 

на личните данни и да се бори с 

разпространението на невярна и вредна 

информация, за да опази 

демократичната и икономическата 

стабилност. На последно място са 

необходими допълнителни усилия за 

ограничаване на ефекта върху живота и 

поминъка от екстремните 

метеорологични условия, които се 

засилват поради измененията на 

климата, като наводнения, бури или 

суши, предизвикващи горски пожари, 

влошаване на качеството на земите и 

други природни бедствия, например 

земетресения. Бедствията, независимо 

дали са природни или причинени от 

Европейските граждани, държавните 

институции и икономиката трябва да 

бъдат защитавани от продължаващите 

заплахи на организираната престъпност, 

включително трафика с оръжия, 

наркотици и хора. От голямо значение е 

и укрепването на защитата и 

сигурността чрез по-добро управление 

на границите. Киберпрестъпността 

нараства и свързаните с нея рискове 

стават все по-разнообразни вследствие 

на цифровизацията на икономиката и 

обществото. Европа трябва да продължи 

усилията си да подобрява 

киберсигурността, неприкосновеността 

на личния живот в интернет, защитата 

на личните данни и да се бори с 

разпространението на невярна и вредна 

информация, като същевременно се 

вземат предпазни мерки срещу 

неспазването на границите по 

отношение на правата на човека, 

включително свободата на словото, 

правото на неприкосновеност на 

личния живот и др., за да опази 

демократичната и икономическата 

стабилност. На последно място са 

необходими допълнителни усилия за 

ограничаване на ефекта върху живота и 

поминъка от екстремните 

метеорологични условия, които се 

засилват поради измененията на 
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човека, излагат на риск важни 

обществени функции като 

здравеопазване, доставки на енергия и 

управление. 

климата, като наводнения, бури или 

суши, предизвикващи горски пожари, 

влошаване на качеството на земите и 

други природни бедствия, например 

земетресения. Бедствията, независимо 

дали са природни или причинени от 

човека, излагат на риск важни 

обществени функции като 

здравеопазване, доставки на енергия и 

управление. 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 2 – 

тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Стратегии за справяне с 

популизма, екстремизма, 

радикализацията, тероризма и 

приобщаване и ангажиране на 

разочарованите и маргинализираните 
граждани; 

– Стратегии за справяне с 

популизма, екстремизма, 

радикализацията и тероризма, както и 

стратегии за преодоляване на 

основателните тревоги на 

множество разочаровани и 

маргинализирани граждани в целия 

Съюз; 

 

Изменение  21 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– База от знания за консултации 

относно инвестициите и политиките, 

особено в областта на образованието и 

обучението, за развиване на умения с 

висока добавена стойност, 

производителност, социална мобилност, 

растеж, социални иновации и създаване 

на работни места. Ролята на 

образованието и обучението за 

преодоляване на неравенството; 

– База от знания за консултации 

относно инвестициите и политиките, 

особено в областта на финансово 

достъпното за всички образование и 

обучение, за развиване на умения с 

висока добавена стойност, 

производителност, социална мобилност, 

растеж, социални иновации и създаване 

на работни места. Ролята на 

образованието и обучението за 

преодоляване на неравенството; 
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Изменение  22 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.3 – параграф 2 – 

тире 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Системи за образование и 

обучение, които насърчават и се 

възползват максимално от цифровата 

трансформация на ЕС и управляват 

рисковете от глобалната 

взаимосвързаност и технологичните 

иновации, особено нововъзникващите 

онлайн рискове, опасенията относно 

етиката, социално-икономическото 

неравенство и радикалните промени на 

пазарите; 

– Системи за финансово достъпно 

за всички образование и обучение, 

които насърчават и се възползват 

максимално от цифровата 

трансформация на ЕС и управляват 

рисковете от глобалната 

взаимосвързаност и технологичните 

иновации, особено нововъзникващите 

онлайн рискове, опасенията относно 

етиката, социално-икономическото 

неравенство и радикалните промени на 

пазарите; 

 

Изменение  23 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.5 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Технологии и системи за 

надеждни и енергийно ефективни 

инфраструктури за интелигентни мрежи 

и услуги (свързаност след 5G, 

определени от софтуера 

инфраструктури, интернет на нещата, 

облачни инфраструктури, когнитивни 

облаци), които дават възможност за 

изграждане на способности в реално 

време, виртуализация и 

децентрализирано управление 

(ултрабързо и гъвкаво радио, „edge 

computing“, блоквериги, споделени 

контекст и знания); 

– Технологии и системи, които са 

изпитани по независим начин и са 

доказано безопасни, за надеждни и 

енергийно ефективни инфраструктури 

за интелигентни мрежи и услуги 

(свързаност след 5G, определени от 

софтуера инфраструктури, интернет на 

нещата, облачни инфраструктури, 

когнитивни облаци), които дават 

възможност за изграждане на 

способности в реално време, 

виртуализация и децентрализирано 

управление (ултрабързо и гъвкаво 

радио, „edge computing“, блоквериги, 

споделени контекст и знания); 
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Обосновка 

Редица реномирани източници изтъкват съображения за безопасността на 

разгръщането на 5G; преди да се превърне в поредния политически футбол, тази 

технология трябва да бъде изпитана по независим начин и сертифицирана като 

технология без вредни отражения върху хората. 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.6 – параграф 2 – 

тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Големи информационни масиви: 

изключително високопроизводителни 

анализи на данни; „защита на личния 

живот още при проектирането“ при 

анализа на лични и поверителни големи 

информационни масиви; технологии за 

пълномащабни платформи за данни, 

предназначени за повторно използване 

на промишлени, лични и отворени 

данни; управление на данни, оперативна 

съвместимост и инструменти за 

свързване; приложения, базирани на 

данни, срещу глобалните 

предизвикателства; 

– Големи информационни масиви: 

изключително високопроизводителни 

анализи на данни; „защита на личния 

живот още при проектирането“ при 

анализа на лични и поверителни големи 

информационни масиви; технологии за 

пълномащабни платформи за данни, 

предназначени за повторно използване 

на промишлени, лични и отворени 

данни; управление на данни, оперативна 

съвместимост и инструменти за 

свързване; приложения, базирани на 

данни, срещу глобалните 

предизвикателства; съхранение на 

данни, екологичните последици и 

начини за намаляване на 

въздействието; 

 

Изменение  25 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.2 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Технологии и решения за 

възобновяема енергия за производство 

на електричество, отопление и 

охлаждане, устойчиви транспортни 

горива и междинни носители, в 

различни мащаби и етапи от 

– Надеждни технологии и 

решения за възобновяема енергия за 

производство на електричество, 

отопление и охлаждане, устойчиви 

транспортни горива и междинни 

носители, в различни мащаби и етапи от 
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разработката, приспособени към 

географските условия и пазари, както в 

ЕС, така и в световен мащаб; 

разработката, приспособени към 

географските условия и пазари, както в 

ЕС, така и в световен мащаб; 

Обосновка 

Като се има предвид, че е ефикасна САМО когато духа вятър, вятърната енергия 

сама по себе си не е надеждна като първичен източник; бреговите разработки (поне) 

би трябвало да бъдат по-надеждната комбинация между вятърна и хидроенергия, 

както в момента функционира в Германия (1) https://www.ge.com/reports/unique-combo-

wind-hydro-power-revolutionize-renewable-energy/ 

 

Изменение  26 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.3 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Методи, технологии и 

инструменти за устойчиво и адаптивно 

производство в селското и горското 

стопанство; 

– Методи, технологии и 

инструменти за устойчиво и адаптивно 

производство в селското стопанство, в 

горското стопанство и в 

агролесовъдството; 

 

Изменение  27 

Предложение за решение 

Приложение I – част ІI – точка 6 – подточка 6.2 – подточка 6.2.2 – параграф 2 – 

точка 1 – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Научно-техническа подкрепа за 

политиката за подобрени системи за 

здравеопазване и здравни грижи, 

включително оценяване на медицински 

изделия и здравни технологии, бази 

данни, цифровизация; 

– Научно-техническа подкрепа за 

политиката за финансово достъпни за 

всички подобрени системи за 

здравеопазване и здравни грижи, 

включително оценяване на медицински 

изделия и здравни технологии, бази 

данни, цифровизация; 
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