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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

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

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

Докладчикът счита, че този законодателен пакет засилва мисията на Европейския 
институт за иновации и технологии, като същевременно привежда в съответствие 
целите си с „Хоризонт Европа“ чрез:
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 увеличаване на регионалното въздействие на ОЗИ чрез подобряване на 
отвореността за потенциални партньори и заинтересовани страни и подобряване 
на регионалните стратегии на ОЗИ; включване на връзки със съответните 
стратегии за интелигентна специализация,

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

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

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

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

Основните точки в проектостановището са следните:

 Осигуряване на финансирането на EIT с бюджет от 4% от общия бюджет на 
„Хоризонт Европа“, приет от Европейския парламент.

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

съответната МФР;

Обосновка

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Общи цели

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

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Специфични цели

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

Обосновка

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. СИП определя приоритетните 
области и стратегията на EIT за 
съответния седемгодишен период, като 
взема предвид рамковата програма на 
Съюза в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите, и включва 
оценка на обществено-икономическото 
му въздействие и способността му да 
генерира най-висока добавена стойност 
в областта на иновациите. СИП взема 

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

СИП се съгласува с целите, 
стратегическото многогодишно 
планиране, докладването, 
мониторинга и оценката, както и с 
други изисквания на „Хоризонт 
Европа“, и взема под внимание 
резултатите от наблюдението и 
оценката на EIT, в съответствие с 
посоченото в член 19.

Обосновка

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

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. СИП осигурява съгласуваност с 
предизвикателствата на „Хоризонт 
Европа“, както и взаимно допълване 
със Европейския съвет по иновациите 
(„ЕСИ“), създаден в рамките на 
„Хоризонт Европа “. Той насърчава и 
установява подходящи полезни 
взаимодействия и допълване между 
дейностите на EIT и други инициативи, 
политики и инструменти на Съюза, 
както и национални и регионални 
програми за подкрепа на научните 
изследвания и иновациите, 
образованието и развитието на 
умения, устойчивата и 
конкурентоспособна промишленост, 
предприемачеството и регионалното 
развитие.

Обосновка

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

Изменение 18
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ОЗИ по-специално се 
занимават със:

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

Обосновка

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

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) образование и обучение по-
специално за магистърска и докторска 
степен, както и курсове за 
професионално обучение в дисциплини, 
които имат потенциал да задоволят 
бъдещите европейски обществено-
икономически потребности и които 
водят до увеличаване на талантите в 
Съюза, насърчават развитието на 
иновационни умения, 
усъвършенстването на управленски и 

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

усъвършенстването на управленските и 
предприемаческите умения и 
мобилността на научните работници и 
студентите и насърчават споделянето на 
знания, наставничеството и създаването 
на мрежи на преминалите 
образователни и обучителни 
дейности на EIT, включително със 
знака на EIT;

Обосновка

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

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) определят и изпълняват 
стратегии за финансова устойчивост.

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

Обосновка

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

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Създаване на нова ОЗИ в областта на 

културните и творческите 
индустрии

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

Обосновка

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

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да извършва 
допълнителни оценки по теми или 
въпроси от стратегическо значение с 
помощта на независими експерти, 
избрани на основание на прозрачен 
процес, с цел да разгледа постигнатия от 

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

процес, с цел да разгледа постигнатия от 
EIT напредък по набелязаните цели, да 
определи факторите, допринасящи за 
изпълнението на дейностите, и да 
установи най-добри практики. Като 
извършва посочените допълнителни 
оценки, Комисията в пълна степен взема 
предвид административните последици 
за EIT и ОЗИ.

Обосновка

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

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 20 – параграф  1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската от Съюза може да се 
предоставя под формата на 
финансово участие от рамковата 
програма на Съюза, предназначена за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност и 

EIT може да получава допълнителни 
финансови средства от други програми 
на Съюза.
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иновациите, както и от други 
програми на Съюза, без да се засягат 
сумите, за които е взето решение в 
МФР.

Обосновка

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

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 6 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІА
ПОЛЕЗНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ДРУГИ ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА
Въз основа на широкия си обхват на 
действие и своята изявено роля EIT 
създава полезни взаимодействия и 
осигурява допълняемост с други 
програми или инструменти на Съюза, 
включително чрез засилване на 
своята подкрепа за ОЗИ при техните 
дейности по планиране и изпълнение.
1. Полезни взаимодействия с 
„Хоризонт Европа“: EIT създава 
силни полезни взаимодействия с 
програма „Хоризонт Европа“ в 
нейната цялост. По-специално 
полезните взаимодействия с ЕСИ ще 
бъдат от ключово значение за 
въздействието на стълба „Отворени 
иновации“, както и за подкрепата за 
екосистемите. В стълба [„Глобални 
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
европейската промишленост“], чрез 
своите ОЗИ, EIT може да си 
сътрудничи с европейските 
партньорства, да допринася за мисии, 
да оказва подкрепа на мерките по 
отношение на търсенето и да 
предоставя услуги по използването с 
цел насърчаване на трансфера на 
технологии и ускоряване на 
търговската реализация на 
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резултатите, постигнати чрез 
тематичните клъстери или други 
европейски партньорства. EIT 
увеличава усилията си за 
мобилизиране на полезните 
взаимодействия и допълняемостта 
между съществуващи ОЗИ и с 
различни участници и инициативи на 
равнището на Съюза и на глобално 
равнище и разширява своята мрежа 
от сътрудничещи си организации на 
стратегическо и оперативно ниво, 
като същевременно избягва 
дублирането чрез следните действия:
– тясно сътрудничество с EIС и 
InvestEU при рационализирането на 
подпомагането (финансиране и 
услуги), което се предлага на 
иновативните предприятия на 
етапите на създаване и на 
разрастване на предприятието, по-
специално чрез ОЗИ;
– планиране и изпълнение на 
дейностите на EIT с цел максимално 
оползотворяване на полезните 
взаимодействия и взаимното 
допълване с други части на „Хоризонт 
Европа“;
– ангажиране с държавите членки 
както на национално, така и на 
регионално равнище, въвеждане на 
структуриран диалог и координиране 
на усилията за използване на 
полезните взаимодействия с 
национални и регионални 
инициативи, включително стратегии 
за интелигентна специализация, като 
се разглеждат и възможностите за 
прилагане на европейските 
иновационни екосистеми с цел 
установяване, споделяне и 
разпространение на най-добрите 
практики и поуките;
– споделяне и разпространение на 
иновативните практики и знания в 
целия Съюз и отвъд неговите граници 
с цел да се допринесе за политиката в 
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областта на иновациите в Съюза в 
координация с други части от 
„Хоризонт Европа“;
– осигуряване на принос към 
обсъждането на политиката в 
областта на иновациите и към 
формулирането и прилагането на 
политическите приоритети на 
Съюза чрез непрекъсната работа със 
съответните служби на 
Европейската комисия, други 
програми на Съюза и 
заинтересованите страни по тях, 
както и допълнително проучване на 
възможностите в рамките на 
инициативите за прилагане на 
политиките;
– използване на полезните 
взаимодействия с други програми на 
Съюза, включително онези, които 
подкрепят развитието и иновациите 
в областта на човешкия капитал 
(като европейското сътрудничество в 
областта на науката и технологиите 
(COST), Европейския социален фонд 
плюс (ЕСФ +), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
програма „Еразъм +“, програма 
„Творческа Европа“, програма COSME 
плюс/програма „Единен пазар“, 
програма InvestEU);
– изграждане на стратегически съюзи 
с ключови субекти в областта на 
иновациите на равнището на Съюза и 
на международно равнище и 
подпомагане на ОЗИ с цел 
сътрудничество и връзки с основни 
партньори от триъгълника на 
знанието от трети държави с цел 
отваряне на нови пазари или 
възможности за подпомагани от ОЗИ 
решения и привличане на 
финансиране и таланти от държави 
извън Съюза. Участието на трети 
държави се насърчава, като се 
зачитат принципите на 
реципрочност и взаимна полза.
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Освен това ОЗИ в областта на КТИ 
установява солидни полезни 
взаимодействия със съответните 
инициативи на политиката по линия 
на програма „Хоризонт Европа“ и по-
специално по линия на стълб II с 
клъстера [„Приобщаващо и сигурно 
общество“] и неговите области на 
интервенция по отношение на 
културното наследство и 
демокрацията. ОЗИ в областта на 
КТИ се стреми също така ефикасно 
да допълва други части на „Хоризонт 
Европа“ и участието на 
съществуващата EIT – Цифрови 
технологии.
2. Полезни взаимодействия с 
програма „Еразъм+“: Програмата 
„Еразъм+“ и EIT установяват 
полезни взаимодействия между 
съответните си общности. 
Сътрудничеството се насочва към 
предоставянето на достъп за учащи 
се в рамките на „Еразъм+“, 
участващи в партниращи си с ОЗИ 
институции за образование и 
обучение, към летни училища или 
други съответни дейности на ОЗИ за 
обучение (например за 
предприемачество и управление на 
иновации) и възможност за 
установяване на контакти с 
мрежата на бившите възпитаници 
на ОЗИ. При възможност се 
осигуряват полезни взаимодействия с 
инициативата за европейските 
университети, които да спомогнат за 
интегриране на обучителните и 
образователните дейности на EIT, 
така че да се постигне системно 
въздействие.
3 Полезни взаимодействия с програма 
„Цифрова Европа“: Центровете за 
съвместно ползване към ОЗИ си 
сътрудничат с европейските цифрови 
иновационни центрове с цел 
подпомагане на цифровата 
трансформация на промишлеността 
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и организациите от публичния 
сектор. ОЗИ в областта на КТИ би 
могла да осигури и ценни 
хоризонтални данни за различните 
дейности, които ще бъдат 
осъществени в клъстер [„Цифрова 
сфера и промишленост“], особено 
относно производствените 
технологии, в които необходимостта 
от разработване на нови продукти 
зависи в много голяма степен от КТИ.
4. Полезни взаимодействия с 
Фондовете на политиката на 
сближаване (по-специално ЕФРР и 
ЕСИФ+): ОЗИ към EIT, чрез своите 
центрове за съвместно ползване, 
насърчават регионалното и 
междурегионалното сътрудничество 
между страните в триъгълника на 
знанието (образование, научни 
изследвания, предприятия) и 
управляващите органи, като се 
осъществява взаимодействие с 
работата на Европейската комисия 
за междурегионално сътрудничество 
и инвестиции в свързаните 
приоритети за интелигентната 
специализация.
5. Полезни взаимодействия с 
програма „Еразъм+“: ОЗИ към EIT 
търсят съдействието на 
консултантския център на InvestEU 
за предоставянето на техническа 
подкрепа и помощ за поддържани от 
ОЗИ предприятия при изготвянето, 
разработването и изпълнението на 
проекти. В контекста на ограничения 
достъп до финансиране за секторите 
на културата и творчеството се 
търсят полезни взаимодействия с 
Гаранционния механизъм за 
секторите на културата и 
творчеството – финансов механизъм 
за подпомагане на развиването на 
културни и творчески проекти чрез 
предоставяне на гаранции на 
финансовите посредници.
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6. Полезни взаимодействия с 
„Творческа Европа“: Програмата 
„Творческа Европа“ е от особено 
значение за дейностите на ОЗИ в 
областта на КТИ, тъй като тя 
осъществява подбора на 
направленията и специалните покани 
за представяне на предложения, 
отразяващи някои от 
предизвикателствата, пред които е 
изправен секторът. Поради това се 
разработват силни полезни 
взаимодействия и взаимно допълване 
между ОЗИ в областта на КТИ и 
„Творческа Европа“.

Обосновка

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