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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 „Хоризонт Европа“ ще бъде 9-ата рамкова програма на Европейския съюз за научни 

изследвания и иновации и ще обхваща периода 2021 – 2027 г. Като се опира на успехите от 

миналото и вади поуки от предишните програми, „Хоризонт Европа“ има за цел да укрепи 

научните и технологичните основи на Съюза, да благоприятства неговата 

конкурентоспособност и да подготви Европа да поеме водеща роля за посрещането на 

предизвикателствата на 21-и век.  

 

„Хоризонт Европа“ е от голямо значение за комисията по развитие поради приноса, който 

тя може да има за осъществяване на целите за устойчиво развитие. Все повече се признава 

значението на ролята на научните изследвания и иновациите във връзка с посрещането на 

обществените и икономическите предизвикателства в развиващите се страни.  

 

Важно е да се гарантира, че програмата „Хоризонт Европа“ е отворена за организации от 

развиващите се страни както по отношение на участието в проекти и дейности, така и по 

отношение на достъпа до резултатите от проектите. Участието на развиващите се страни в 

настоящата програма „Хоризонт 2020“ е намаляло в сравнение с предишната рамкова 

програма и затова в „Хоризонт Европа“ следва да се добавят конкретни разпоредби, за да 

се укрепи измерението на програмата за международно сътрудничество. 

 

Много важно е също така да се гарантира, че се вземат предвид приоритетите и 

ангажиментите на външната политика и политиката на ЕС за развитие, по-специално в 

областта на изменението на климата, биологичното разнообразие и ефективността на 

ресурсите и енергията.  

  

Предложените допълнителни изменения се отнасят до необходимостта от насърчаване на 

участието на гражданското общество и от по-добро интегриране на измерението на 

програмата, свързано с равенството между половете. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 

енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Позоваване 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, и 

по-специално член 173, параграф 3 и 

член 182, параграф 4 от него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз и 

по-специално член 173, параграф 3, 

член 182, параграф 4 и член 208, 

параграф 1 от него, 
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Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

прилагане на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

тази специфична програма ще 

допринесе за интегриране на действията 

по климата и постигане на обща целева 

стойност за изразходване на 25 % от 

бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 

свързани с климата. Действията по 

настоящата програма се очаква да 

имат финансов принос от 35 % от общия 

финансов пакет на специфичната 

програма за цели в областта на климата. 

Относими действия ще бъдат 

определени по време на подготовката и 

осъществяването на специфичната 

програма, и ще бъдат повторно оценени 

в контекста на относимите оценки и 

процеси по преглед. 

(5) Признавайки изменението на 

климата като едно от най-големите 

и най-важни глобални и обществени 

предизвикателства и отразявайки 
значението на борбата срещу 

изменението на климата съгласно 

ангажиментите на Съюза за прилагане 

на Парижкото споразумение и целите на 

ООН за устойчиво развитие, тази 

специфична програма ще допринесе за 

интегриране на действията по климата и 

постигане на обща целева стойност за 

изразходване на 50% от бюджета на ЕС 

в подкрепа на целите, свързани с 

климата. Действията по програмата 

следва да имат финансов принос от най-

малко 50 % от общия финансов пакет на 

специфичната програма за целта в 

областта на климата, с оглед на 

подкрепата на действия или части 

от действия, които ще спомогнат за 

постигането на икономика с нулева 

нетна стойност на емисиите на 

парникови газове най-късно до 2050 г. 

Относимите действия ще бъдат 

определени предварително и ще бъдат 

отразени напълно по време на 

подготовката и осъществяването на 

специфичната програма под формата 

на стратегически план и работни 

програми и ще бъдат повторно оценени 

в контекста на относимите оценки и 

процеси по преглед, като така ще се 

гарантира ефективно и навременно 

изпълнение на целта за инвестиране 

на най-малко 50% от общия финансов 

пакет на програмата в научни 

изследвания и иновации, свързани с 

климата. 
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Обосновка 

Предлаганото от Комисията заделяне на 35% от средствата за разходи, свързани с 

климата, от бюджетния пакет на програмата „Хоризонт“ само потвърждава 

статуквото на сегашната програма. Като се има предвид, че изменението на 

климата е едно от най-големите глобални и обществени предизвикателства, това ще 

бъде недостатъчно. Необходимо е да се ускори преходът към постигане на икономика 

с нетни нулеви емисии на парникови газове най-късно до 2050 г., като най-важният 

инструмент за постигането на това е прилагането на амбициозна политика в 

областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, разполагаща с 

достатъчно финансови средства. 

 

 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 5 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a)  Предвид значителното 

неблагоприятно въздействие на 

изкопаемите горива за засилването на 

изменението на климата, в 

програмата „Хоризонт Европа“ 

следва да се поеме ангажимент за 

постепенно премахване на 

изкопаемите горива, като не се 

предоставя финансова подкрепа за 

дейности или инвестиции, свързани с 

производството, преработката, 

разпространението, съхранението 

или изгарянето на изкопаеми горива 

или всякакви други дейности, които 

нанасят вреди на климата и 

противоречат на ангажимента на ЕС 

по Парижкото споразумение. 

Обосновка 

Задържането на повишаването на глобалната температура на средно равнище доста 

под 2°C изисква по-решителни действия, особено в контекст, при който енергийната 

политика на ЕС със сигурност ще бъде използвана като модел в международните 

преговори, като държавите, които са допринесли най-малко за увеличаване на 

емисиите на парникови газове (например малките острови и най-слабо развитите 

държави), ще бъдат най-силно засегнати от изменението на климата. 



 

PE627.607v02-00 6/47 AD\1168115BG.docx 

BG 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Завършването на изграждането 

на цифровия единен пазар и 

нарастващите възможности от 

конвергенцията на цифровите и 

физическите технологии изисква 

увеличаване на инвестициите. Програма 

„Хоризонт Европа“ ще даде своя принос 

към тези усилия със съществено 

увеличение на разходите в основни 

дейности за научни изследвания и 

иновации в цифровата сфера в 

сравнение с Рамковата програма за 

научни изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020“6. Това трябва да 

гарантира, че Европа продължава да 

заема водеща позиция в световен мащаб 

в научните изследвания и иновациите в 

областта на цифровите технологии. 

(8) Завършването на изграждането 

на цифровия единен пазар и 

нарастващите възможности от 

конвергенцията на цифровите и 

физическите технологии изисква 

увеличаване на инвестициите. Програма 

„Хоризонт Европа“ ще даде своя принос 

към тези усилия със съществено 

увеличение на разходите в основни 

дейности за научни изследвания и 

иновации в цифровата сфера в 

сравнение с Рамковата програма за 

научни изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020“6. Това трябва да 

гарантира, че Европа продължава да 

заема водеща позиция в световен мащаб 

в научните изследвания и иновациите в 

областта на цифровите технологии и 

подкрепя изпълнението на 

инициативата на Съюза 

„Цифровизация за развитие (D4D)“. 

______________ _______________ 

6 Съобщението на Комисията „Нова, 

модерна многогодишна финансова 

рамка за Европейския съюз, с която 

ефикасно да постига резултати по 

своите приоритети след 2020 г.“ се 

установява, че за основни цифрови 

дейности по Рамковата програма за 

научни изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020“ са изразходвани 13 

млрд. евро (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/bg/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 Съобщението на Комисията „Нова, 

модерна многогодишна финансова 

рамка за Европейския съюз, с която 

ефикасно да постига резултати по 

своите приоритети след 2020 г.“ се 

установява, че за основни цифрови 

дейности по Рамковата програма за 

научни изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020“ са изразходвани 13 

млрд. евро (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/bg/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Обосновка 

В съображение 2 от Регламента за създаване на „Хоризонт“ се посочва, че 
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програмата следва да „засили въздействието на научните изследвания и иновациите 

при разработването, подпомагането и прилагането на политиките на Съюза. 

Инициативата D4D, приета чрез заключенията на Съвета от 20 ноември 2017 г., е 

ясен пример за това. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 8 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Програмата следва да осигурява 

цялостна визия за научните 

изследвания и разработката на 

продукти, за да се обезпечи засилена 

координация и съгласуваност на 

европейските програми с 

националните и международните 

инициативи и 

научноизследователските програми, 

както и да се гарантира подкрепа за 

обещаващите продукти в целия 

процес на разработване, и по-

специално в областите, по 

отношение на които няма пазарен 

интерес. 

Обосновка 

За да постигне своята цел за справяне с глобалните предизвикателства, включително 

ЦУР, програмата „Хоризонт Европа“ следва да осигури ясна визия за научните 

изследвания и разработката на продукти (като вторият аспект често се 

пренебрегва) и да гарантира съгласуваност и координация на усилията на национално, 

европейско и международно равнище. 

 

Изменение  6 

Предложение за решение 

Съображение 9 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Работната програма по дадена 

покана в рамките на стълб „Глобални 

предизвикателства и 
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конкурентоспособност на 

промишлеността“ може да 

разрешава отпускането на 

безвъзмездни средства за мащабно 

валидиране на продукти и за 

въвеждането им на пазара, като се 

признае, че това е много важно за 

някои райони, които са засегнати от 

пазарна неефективност или от 

свързани с бедността и пренебрегвани 

болести. 

Обосновка 

Изключително важно е финансирането по линия на „Хоризонт Европа“ да бъде 

защитено и да бъде насочено приоритетно към справянето с обществените 

предизвикателства, защото твърде често няма рентабилни търговски пазари, които 

да стимулират науката, технологиите и иновациите. В тези области публичното 

финансиране през целия процес на НИРД е от съществено значение и може да се 

използва за ефективно мобилизиране на инвестициите от частния сектор. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) засилване на международното 

сътрудничество; 

г) засилване на международното 

сътрудничество и насърчаване на 

участието на изследователи от 

развиващите се страни, както и 

допринасяне за изпълнението на 

съответните ангажименти на 

Съюза, по-специално по параграфи 49, 

116, 120 и 121 от Програмата за 

действие от Адис Абеба и по 

членове 7.7 и 10.5 от Парижкото 

споразумение; 
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Изменение  8 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква д 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) привличане, обучение и 

задържане на работа на изследователи и 

новатори в европейското 

научноизследователско пространство, 

включително чрез мобилност на 

изследователите; 

д) привличане, обучение и 

задържане на работа на изследователи и 

новатори в европейското 

научноизследователско пространство, 

включително чрез мобилност на 

изследователите, като същевременно 

се предотвратява изтичането на 

мозъци от развиващите се страни и 

се подкрепя развитието на 

компетенции в областта на 

научните изследвания и иновациите в 

тези държави, в координация с 

инструмента на Съюза за развитие; 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) насърчаване на отворената наука 

и осигуряване на видимост за 

обществеността и открит достъп до 

резултати; 

е) насърчаване на отворената наука 

и осигуряване на видимост за 

обществеността и открит достъп до 

научноизследователски данни и 

резултати с цел по-активно споделяне 

и използване на научната 

информация, като се вземат предвид 

правата върху интелектуалната 

собственост, когато това е надлежно 

обосновано; 

 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква з 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) подкрепа за осъществяването на 

приоритетите на политиката на ЕС; 

з) подкрепа за осъществяването на 

приоритетите на политиката на ЕС, 

включително постигането на целите 

на Парижкото споразумение и ЦУР, в 

рамките на Съюза и в световен 

мащаб; 

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква и 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) укрепване на връзката между 

научните изследвания и иновациите и 

други политики, в това число и Целите 

за устойчиво развитие; 

и) укрепване на връзката между 

научните изследвания и иновациите и 

други политики и глобалните 

предизвикателства, в това число и 

Целите за устойчиво развитие; 

 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква к 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) включване на гражданите и 

крайните потребители в съвместното 

проектиране и в процесите на съвместно 

създаване; 

к) включване на гражданите, 

организациите на гражданското 

общество и крайните потребители при 

изготвянето на програмата в 

областта на научните изследвания и 

иновациите, включително в 

съвместното проектиране и в процесите 

на съвместно създаване; 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ка) справяне със случаи на 

неефективност на пазара, като 

например липсата на 

научноизследователска и развойна 

дейност във връзка с някои глобални и 

обществени предизвикателства, към 

които частният сектор проявява 

ограничен интерес, или при ситуации 

на недостиг на инвестиции; 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква л 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) подобряване на научната 

комуникация. 

л) подобряване на научната 

комуникация чрез платформи с 

отворен код. 

 

Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 – буква п а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 пa) гарантиране, че най-малко 50% 

от финансирането по „Хоризонт 

Европа“ се изразходва за научни 

изследвания и иновации, свързани с 

климата, като по този начин се 

гарантира, че специфичната 

програма допринася за залагането на 

по-високи национални цели в 

областта на климата и 

енергетиката и за определянето на 

по-високи целеви показатели в 

националните планове за 

енергетиката и климата; 
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Изменение  16 

Предложение за решение 

Приложение I – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Интегрираното изпълнение на 

програмните цели на „Хоризонт 

Европа“ ще се осигурява чрез 

многогодишно стратегическо 

планиране. Това планиране ще се 

съсредоточи върху въздействието на 

програмата като цяло и съгласуваността 

между различните ѝ стълбове, както и 

върху полезното взаимодействие с 

други програми на ЕС и подкрепа за и 

от други политики на ЕС. 

Интегрираното изпълнение на 

програмните цели на „Хоризонт 

Европа“ ще се осигурява чрез 

многогодишно стратегическо 

планиране. Това планиране ще се 

съсредоточи върху въздействието на 

програмата като цяло и съгласуваността 

между различните ѝ стълбове, както и 

върху полезното взаимодействие с 

други програми на ЕС и подкрепа за и 

от други политики на ЕС. При процеса 

на стратегическо планиране се 

гарантира, че програмата „Хоризонт 

Европа“ е ориентирана към постигане 

на целите за устойчиво развитие и че 

отделните ЦУР и техните цели 

осигуряват насоки при избора на 

темите и изготвянето на поканите 

за представяне на предложения за 

клъстерите по стълб II „Глобални 

предизвикателства и 

конкурентоспособност на 

промишлеността“. 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Приложение I – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Стратегическото планиране ще 

насърчава силна ангажираност с 

гражданите и с организациите на 

гражданското общество на всички етапи 

от научните изследвания и иновациите, 

съвместно създаване на знания, 

ефективно насърчаване на равенството 

между половете, в т.ч. включване в 

Стратегическото планиране ще 

насърчава силна ангажираност с 

гражданите и гражданското общество 

както в рамките на самия процес на 

стратегическо планиране, така и на 

всички други етапи от научните 

изследвания и иновациите, 

включително при изготвяне на 
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съдържанието на научните изследвания 

и иновациите на измерение, свързано с 

равенството между половете, и ще 

гарантира и насърчава спазването на 

най-високи стандарти за етика и 

интегритет. 

програмите, и по-специално при 

формулиране на приоритетите за 

научните изследвания по стълб II 

„Глобални предизвикателства и 

конкурентоспособност на 

промишлеността“. За да се улесни 

това, ще бъде установен 

структуриран диалог с гражданското 

общество. Процесът също така ще 

насърчава съвместно създаване на 

знания, ефективно насърчаване на 

равенството между половете, в т.ч. 

включване в съдържанието на научните 

изследвания и иновациите на измерение, 

свързано с равенството между половете, 

и ще гарантира и насърчава отговорни 

научни изследвания и иновации и 
спазването на най-високи стандарти за 

етика и интегритет. 

 

Изменение  18 

Предложение за решение 

Приложение I – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Стратегическото планиране ще спомага 

за разработване и изпълнение на 

политиката за съответните обхванати 

области на равнището на ЕС и ще 

допълва политиките и политическите 

подходи в държавите членки. По време 

на процеса на стратегическо планиране 

ще бъдат взети предвид приоритетите 

на политиката на ЕС, за да се увеличи 

приносът на научните изследвания и 

иновациите към изпълнението на 

политиката. Ще бъдат взети предвид и 

прогнозните дейности, проучванията и 

други научни доказателства, както и 

съответните съществуващи инициативи 

на равнището на ЕС и на национално 

равнище. 

Стратегическото планиране ще спомага 

за разработване и изпълнение на 

политиката за съответните обхванати 

области на равнището на ЕС и ще 

допълва политиките и политическите 

подходи в държавите членки. По време 

на процеса на стратегическо планиране 

ще бъдат взети предвид приоритетите 

на политиката на ЕС, включително 

ЦУР, за да се увеличи приносът на 

научните изследвания и иновациите към 

изпълнението на политиката. Ще бъдат 

взети предвид и прогнозните дейности, 

проучванията и други научни 

доказателства, както и съответните 

съществуващи инициативи на 

равнището на ЕС и на национално 

равнище. 

 

Изменение  19 
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Предложение за решение 

Приложение I – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При изпълнението на програма 

„Хоризонт Европа“ ще се обръща 

особено внимание на осигуряването на 

балансиран и обобщен подход към 

научните изследвания и иновациите, 

който не се ограничава само до 

разработването на нови продукти, 

процеси и услуги въз основа на научни 

и технологични познания и открития, а 

включва и използване на съществуващи 

технологии в нови приложения, 

непрекъснато усъвършенстване, 

нетехнологични и социални иновации. 

Систематичният подход към научните 

изследвания и иновациите, обхващащ 

различни дисциплини, сектори и 

политики, ще гарантира, че 

предизвикателствата могат да бъдат 

преодолени, като същевременно ще 

създаде нови конкурентоспособни 

предприятия и отрасли, ще насърчи 

конкуренцията, ще стимулира частните 

инвестиции и ще запази 

равнопоставените условия на 

конкуренция на вътрешния пазар. 

При изпълнението на програма 

„Хоризонт Европа“ ще се обръща 

особено внимание на осигуряването на 

балансиран и обобщен подход към 

научните изследвания и иновациите, 

който не се ограничава само до 

разработването на нови продукти, 

процеси и услуги въз основа на научни 

и технологични познания и открития, а 

включва и използване на съществуващи 

технологии в нови приложения, 

непрекъснато усъвършенстване, 

нетехнологични и социални иновации. 

Систематичният подход към научните 

изследвания и иновациите, обхващащ 

различни дисциплини, сектори и 

политики, ще гарантира, че 

предизвикателствата могат да бъдат 

преодолени, като същевременно ще 

създаде нови конкурентоспособни 

предприятия и отрасли, ще насърчи 

конкуренцията, ще стимулира частните 

инвестиции и ще запази 

равнопоставените условия на 

конкуренция на вътрешния пазар. В 

съответствие с ангажиментите на 

Съюза за намаляване и премахване на 

бедността, особено внимание се 

обръща на иновациите в полза на 

международното развитие и 

хуманитарната помощ.  

 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Приложение I – параграф 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията систематично ще определя и 

записва резултатите от 

научноизследователските и 

Комисията систематично ще определя и 

записва резултатите от 

научноизследователските и 
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иновационни дейности по програмата и 

ще прехвърля или разпространява тези 

резултати и получените знания по 

недискриминационен начин на 

промишлеността и предприятията с 

всякакъв размер, на публичните 

администрации, академичните среди, 

организациите на гражданското 

общество и създателите на политики. 

иновационни дейности по програмата и 

ще прехвърля или разпространява тези 

резултати и получените знания по 

недискриминационен начин на 

промишлеността и предприятията с 

всякакъв размер, на публичните 

администрации, академичните среди, 

организациите на гражданското 

общество и създателите на политики във 

и извън рамките на Съюза, за да се 

увеличи максимално европейската 

добавена стойност на програмата и 

нейната насоченост към 

постигането на ЦУР. За тази цел 

научните публикации, резултатите и 

изходните данни следва да бъдат със 

свободен достъп. 

 

Изменение  21 

Предложение за решение 

Приложение I – параграф 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез съгласуване на действията с други 

държави и региони в света ще се 

постигне по-голямо въздействие в 

рамките на международно 

сътрудничество с безпрецедентен 

мащаб. Въз основа на взаимната изгода 

партньори от цял свят ще бъдат 

поканени да се включат в усилията на 

ЕС като неразделна част от 

инициативите в подкрепа на действията 

на ЕС за устойчивост, повече високи 

постижения в областта на научните 

изследвания и иновациите и 

конкурентоспособност. 

Чрез съгласуване на действията с други 

държави и региони в света, и по-

специално с държавите с ниски и 

средни доходи, ще се постигне по-

голямо въздействие в рамките на 

международно сътрудничество с 

безпрецедентен мащаб, за да се изгради 

едно общо бъдеще, основано на 

устойчивото развитие, което да 

обединява знанията, капацитета и 

инфраструктурата с цел подкрепа на 

действията на двете страни. Въз 

основа на взаимната изгода партньори 

от цял свят, включително партньори 

от научноизследователските среди и 

образованието, промишлеността, 

правителствата и НПО, ще бъдат 

поканени да се включат в усилията на 

ЕС като неразделна част от 

инициативите в подкрепа на действията 

на ЕС за изкореняване на бедността, 

устойчивост, повече високи постижения 

в областта на научните изследвания и 
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иновациите и конкурентоспособност. 

Международният трансфер на 

знания, капацитет и 

инфраструктура между партньорите 

ще даде тласък за прилагането на 

съвместни подходи и регулиране, 

което ще доведе до търговия, 

основана на полезните 

взаимодействия, за всички страни.  

 

 

 

Изменение  22 

Предложение за решение 

Приложение I – параграф 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Международните съвместни действия 

ще гарантират ефективно справяне с 

глобалните обществени 

предизвикателства и целите за 

устойчиво развитие, достъп до най-

добрите в света таланти, експертен опит 

и ресурси и засилено предлагане и 

търсене на иновативни решения. 

Както е определено в член 2, точка 

1а) от [Регламента за създаване на 

Рамковата програма за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт 

Европа“ и за определяне на нейните 

правила за участие и разпространение 

на резултатите], международните 

съвместни действия, със специален 

акцент върху преодоляването на 

неефективността на пазара, ще 

гарантират ефективното справяне с 

глобалните обществени 

предизвикателства и пренебрегваните 

области на научните изследвания, 

както и постигането на целите за 

устойчиво развитие. Предвид глобалния 

характер на тези предизвикателства 

и тяхната тясна връзка с държавите 

с ниски и средни доходи, усилията ще 

бъдат насочени към стратегическо 

сътрудничество между най-добрите в 

света таланти, както и към обмен на 

експертен опит и ресурси, като 

същевременно се работи в 

съответствие с политиките за 

развитие, за да се избегне 

„изтичането на мозъци“ от 

развиващите се страни. 

Международното сътрудничество и 
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съвместна работа ще бъдат 

организирани около общи цели, 

изискващи международно 

сътрудничество. 

 

Изменение  23 

Предложение за решение 

Приложение I – стълб 1 – ОТВОРЕНА НАУКА уводна част – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Същевременно научните изследвания, 

технологичното развитие и 

иновациите са от съществено 

значение за справянето с глобалните 

предизвикателства. Това се признава 

по-специално в Парижкото 

споразумение, в Програмата за 

действие от Адис Абеба и в 

Програмата на ООН до 2030 г. ЕС ще 

изпълни ангажиментите, които е 

поел в тази връзка, за сътрудничество 

по научни изследвания, свързани със 

съответни ЦУР, и за подкрепа на 

иновациите в развиващите се страни. 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 1 – параграф 4 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Мерките по този стълб за 

насърчаване на мобилността на 

изследователите ще се прилагат 

внимателно, за да не се допринася за 

изтичането на мозъци от 

развиващите се страни. Развитието 

на научноизследователски умения в 

тези държави ще се подпомага, в 

координация с инструмента, 

използван за прилагане на 
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политиката на Съюза за развитие. 

 

Изменение  25 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 1 – точка 2 – подточка 2.1. – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европа има нужда от 

висококвалифициран и гъвкав човешки 

капитал в научните изследвания и 

иновациите, който се адаптира лесно и 

намира устойчиви решения на бъдещите 

предизвикателства, например големите 

демографски промени в Европа. За да 

осигурят високи постижения, 

изследователите трябва да бъдат 

мобилни, да си сътрудничат и да 

разпространяват знания в различни 

държави, сектори и дисциплини, да 

имат правилното съчетание на знания и 

умения, за да се справят с обществените 

предизвикателства и да подкрепят 

иновациите. 

Европа има нужда от 

висококвалифициран и гъвкав човешки 

капитал в научните изследвания и 

иновациите, който се адаптира лесно и 

намира устойчиви решения на бъдещите 

предизвикателства, например големите 

демографски промени в Европа и в 

света. За да осигурят високи 

постижения, изследователите трябва да 

бъдат мобилни, да си сътрудничат и да 

разпространяват знания в различни 

държави, сектори и дисциплини, да 

имат правилното съчетание на знания и 

умения, за да се справят с обществените 

предизвикателства и да подкрепят 

иновациите. 

 

Изменение  26 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 1 – точка 2 – подточка 2.2.1. – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕС трябва да остане отправна точка за 

високи научни изследвания и съответно 

привлекателен за най-обещаващите 

изследователи, както от Европа, така и 

извън нея, на всички етапи от техните 

кариери. Това може да се постигне като 

се даде възможност на изследователите 

и на персонала в сферата на научните 

изследвания да се сменят 

местопребиваването си да си 

сътрудничат в различни държави, 

сектори и дисциплини, като по този 

ЕС трябва да остане отправна точка за 

високи научни изследвания и съответно 

привлекателен за най-обещаващите 

изследователи, както от Европа, така и 

извън нея, включително от държави с 

ниски и средни доходи, на всички етапи 

от техните кариери. Това може да се 

постигне като се даде възможност на 

изследователите и на персонала в 

сферата на научните изследвания да се 

сменят местопребиваването си да си 

сътрудничат в различни държави, 
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начин се възползват от 

висококачествено обучение и кариерни 

възможности. Това ще улесни 

прехвърлянето в професионален план 

между академичния и 

извънакадемичния сектор и ще 

стимулира предприемаческата дейност. 

сектори и дисциплини, като по този 

начин се възползват от 

висококачествено обучение и кариерни 

възможности. Това ще улесни 

прехвърлянето в професионален план 

между академичния и 

извънакадемичния сектор и ще 

стимулира предприемаческата дейност. 

 

Изменение  27 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 1 – точка 2 – подточка 2.2.3. – параграф 2 - тире 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Сътрудничество, генериране и 

разпространение на знания в рамките на 

ЕС и с трети държави. 

Сътрудничество, генериране и 

разпространение на знания в рамките на 

ЕС и с трети държави, включително 

държави с ниски и средни доходи. 

 

Изменение  28 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Много от предизвикателствата пред ЕС 

са и глобални предизвикателства. 

Мащабът и комплексността на 

проблемите са огромни и е необходимо 

да се намерят решения посредством 

съответстващи финанси, ресурси и 

усилия. Именно това са областите, в 

които държавите от ЕС трябва да 

работят заедно; интелигентно, гъвкаво и 

съвместно за ползата и 

благосъстоянието на гражданите. 

Много от предизвикателствата пред ЕС 

са и глобални предизвикателства. 

Мащабът и комплексността на 

проблемите са огромни и е необходимо 

да се намерят решения посредством 

съответстващи финанси, ресурси и 

усилия. Именно това са областите, в 

които държавите от ЕС трябва да 

работят заедно; интелигентно, гъвкаво и 

съвместно за ползата и 

благосъстоянието на гражданите и на 

света. 
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Изменение  29 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Може да се постигне по-силно 

въздействие чрез съгласуване на 

действията с други държави и региони в 

света, в рамките на безпрецедентно 

международно сътрудничество в 

посоката, зададена от устойчивите цели 

за развитие и Парижкото споразумение 

за климата. Въз основа на взаимната 

изгода партньори от цял свят ще бъдат 

поканени да се включат в усилията на 

ЕС като неразделна част от научните 

изследвания и иновациите за 

устойчивост. 

Може да се постигне по-силно 

въздействие чрез съгласуване на 

действията с други държави и региони в 

света, включително държави с ниски и 

средни доходи, в рамките на 

безпрецедентно международно 

сътрудничество в посоката, зададена от 

устойчивите цели за развитие и 

Парижкото споразумение за климата. 

Въз основа на общия интерес и 

взаимната изгода партньори от цял свят 

ще бъдат поканени да се включат в 

усилията на ЕС като неразделна част от 

научните изследвания и иновациите за 

устойчивост. 

Обосновка 

В Програмата за действие от Адис Абеба ЕС пое ангажимент за сътрудничество в 

областта на научните изследвания, като се акцентира върху ЦУР, въз основа на „общ 

интерес и взаимна изгода“ (параграф 120). 

 

Изменение  30 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Научните изследвания и иновациите са 

ключови движещи сили на устойчивия 

растеж и конкурентоспособността на 

промишлеността и те ще допринасят за 

намиране на решения на днешните 

проблеми, за възможно най-бързото 

обръщане на негативната и опасна 

тенденция, която е свързана 

понастоящем с икономическото 

Научните изследвания и иновациите са 

ключови движещи сили на 

устойчивото развитие, включително 

устойчивия растеж и 

конкурентоспособността на 

промишлеността, и те ще допринасят за 

намиране на решения на днешните 

проблеми, за възможно най-бързото 

обръщане на негативната и опасна 
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развитие, използването на природни 

ресурси и социални проблеми, и за 

превръщането ѝ в нови бизнес 

възможности. 

тенденция, която е свързана 

понастоящем с икономическото 

развитие, използването на природни 

ресурси и социални проблеми, и за 

превръщането ѝ също така в нови 

бизнес възможности. 

 

Изменение  31 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Клъстерите ще разработват и прилагат 

цифровите, ключовите базови 

технологии и нововъзникващите 

технологии като част от обща стратегия 

за осигуряване на водещото място на ЕС 

в промишлеността. Когато е 

целесъобразно, ще се използват данни и 

услуги на ЕС, свързани с космическата 

наука. 

Клъстерите ще бъдат насочени към 

справяне с обществените 

предизвикателства, като се 

ръководят от ЦУР, и ще разработват и 

прилагат цифровите, ключовите базови 

технологии и нововъзникващите 

технологии като част от обща стратегия 

за осигуряване на водещото място на ЕС 

в промишлеността, в рамките на 

устойчивото развитие. Когато е 

целесъобразно, ще се използват данни и 

услуги на ЕС, свързани с космическата 

наука. 

 

Изменение  32 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – 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 

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 

Стълбът на ЕС на социалните права 

приема, че всеки има право на 

своевременен достъп до финансово 

достъпно, превантивно и лечебно 

здравеопазване с добро качество. В ЦУР 

№3 се призовава за осигуряване на 

здравословен живот и насърчаване на 

благосъстоянието за всички хора от 

всички възрасти. Липсата на научни 

изследвания за осигуряването на 
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2030 г., без никой да бъде пропуснат, и 

за прекратяване на предотвратимите 

смъртни случаи. 

евентуални ваксини и лечение за 

някои заболявания, които засягат 

основно или изключително бедните 

хора, представлява очевиден случай на 

неефективност на пазара. 

Дейностите по този клъстер са 

насочени към преодоляването на този 

пропуск, като подкрепят и по други 

начини постигането на ЦУР 3 и 

свързаните с това цели. 

 

Изменение  33 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Научните изследвания и иновациите в 

областта на здравето са имали 

значителна роля в това постижение, но и 

в повишаването на производителността 

и качеството в сектора на 

здравеопазването. ЕС продължава да се 

сблъсква с нови, нововъзникващи или 

продължаващи предизвикателства, 

които заплашват гражданите му и 

общественото здраве, устойчивостта на 

здравеопазването и системите за 

социална закрила, както и 

конкурентоспособността на сектора на 

здравеопазването. Сред основните 

предизвикателства пред 

здравеопазването в ЕС са: липсата на 

ефективна промоция на здравето и 

профилактика на болестите; 

увеличаването на незаразните болести; 

разпространението на резистентността 

към антимикробните средства и появата 

на инфекциозни епидемии; 

увеличаването на замърсяването на 

околната среда; продължаващото 

неравенство между държавите и в 

техните рамки в областта на 

здравеопазването, което засяга 

непропорционално хората в 

неравностойно положение или в 

уязвими етапи от живота; откриването, 

Научните изследвания и иновациите в 

областта на здравето, включително 

разработването на продукти, са 

имали значителна роля в това 

постижение, но и в повишаването на 

производителността и качеството в 

сектора на здравеопазването. ЕС 

продължава да се сблъсква с нови, 

нововъзникващи или продължаващи 

предизвикателства, които заплашват 

гражданите му и общественото здраве, 

устойчивостта на здравеопазването и 

системите за социална закрила, както и 

конкурентоспособността на сектора на 

здравеопазването. Сред основните 

предизвикателства пред 

здравеопазването в ЕС са: липсата на 

ефективна промоция на здравето и 

профилактика на болестите; 

увеличаването на незаразните болести; 

разпространението на резистентността 

към антимикробните средства и появата 

на инфекциозни 

епидемии; увеличаването на 

замърсяването на околната среда; 

продължаващото неравенство между 

държавите и в техните рамки в областта 

на здравеопазването, което засяга 

непропорционално хората в 

неравностойно положение или в 
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разбирането, контрола, превенцията и 

смекчаването на рисковете за здравето в 

бързо променящата се социална, градска 

и природна среда; нарастващите 

разходи на европейските системи за 

здравеопазване и прогресивното 

въвеждане на персонализирани 

медицински подходи, както и 

цифровизацията на здравното 

обслужване; и нарастващият натиск 

върху европейския сектор на 

здравеопазването да остане 

конкурентоспособен, чрез разработване 

на здравни иновации при наличието на 

нови и нововъзникващи глобални 

участници. 

уязвими етапи от живота; откриването, 

разбирането, контрола, превенцията и 

смекчаването на рисковете за здравето в 

бързо променящата се социална, градска 

и природна среда; високите цени на 

някои иновативни здравни 

инструменти и технологии, 

нарастващите разходи на европейските 

системи за здравеопазване и 

прогресивното въвеждане на 

персонализирани медицински подходи, 

както и цифровизацията на здравното 

обслужване; и нарастващият натиск 

върху европейския сектор на 

здравеопазването да остане 

конкурентоспособен, чрез разработване 

на здравни иновации при наличието на 

нови и нововъзникващи глобални 

участници. В световен мащаб броят 

на смъртните случаи поради 

предотвратими заболявания 

продължава да бъде неприемливо 

голям, особено при децата. Достъпът 

до основни лекарства продължава да 

бъде непостижим за доста хора в 

развиващите се страни поради 

непосилно високите разходи или 

поради недостатъчните инвестиции 

за справяне с пренебрегваните 

заболявания. Научните изследвания 

по линия на „Хоризонт Европа“ 

трябва да се ръководят от 

принципите на Декларацията от 

Доха относно Споразумението 

ТРИПС и общественото здраве, с 

оглед да се засили 

научноизследователската дейност в 

областта на пренебрегваните 

заболявания, да се гарантира всеобщ 

достъп до основни лекарства, да се 

признае правото на здравни грижи 

като човешко право и да се 

стимулират нови механизми за 

финансиране, с цел да се насърчат по-

големи съвместни усилия за справяне 

с глобалните предизвикателства в 

областта на здравеопазването в 

Европа и в развиващия се свят.  
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Изменение  34 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 1 – подточка 1.1. – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези предизвикателства пред 

здравеопазването са комплексни, 

взаимосвързани и глобални по характер 

и изискват мултидисциплинарно, 

междусекторно и транснационално 

сътрудничество. 

Научноизследователските и 

иновационните дейности ще изградят 

тесни връзки между научните 

изследвания в областта на откритията, 

клиничната практика, епидемиологията, 

околната среда и социално-

икономическите изследвания и 

регулаторните науки. Те ще 

оползотворяват комбинираните умения 

на академичните и промишлените среди 

и ще насърчават сътрудничеството с 

доставчици на здравни услуги, 

пациенти, създатели на политики и 

граждани, за да създадат ефект на 

ливъридж от публичното финансиране и 

да гарантират навлизането на 

резултатите в клиничната практика и в 

системите на здравеопазването. Те ще 

насърчат стратегическото 

сътрудничество на равнището на ЕС и 

на международно равнище, за да 

обединят експертния опит, капацитета и 

ресурсите, необходими за създаване на 

икономии от мащаба, обхвата и 

скоростта, както и да споделят 

съответните очаквани ползи и 

финансови рискове. 

Тези предизвикателства пред 

здравеопазването са комплексни, 

взаимосвързани и глобални по характер 

и изискват мултидисциплинарно, 

междусекторно и транснационално 

сътрудничество, включително с 

държави с ниски и средни доходи. 

Научноизследователските и 

иновационните дейности ще изградят 

тесни връзки между научните 

изследвания в областта на откритията, 

клиничната практика, епидемиологията, 

околната среда и социално-

икономическите изследвания и 

регулаторните науки. Те ще 

оползотворяват комбинираните умения 

на академичните и промишлените 

среди, както и на създателите на 

продукти с нестопанска цел, и ще 

насърчават сътрудничеството с 

доставчици на здравни услуги, 

пациенти, създатели на политики, 

организации на гражданското 

общество и граждани, за да създадат 

ефект на ливъридж от публичното 

финансиране и да гарантират 

навлизането на резултатите в 

клиничната практика и в системите на 

здравеопазването. Те ще насърчат 

стратегическото сътрудничество на 

равнището на ЕС и на международно 

равнище, за да обединят експертния 

опит, капацитета и ресурсите, 

необходими за създаване на икономии 

от мащаба, обхвата и скоростта, както и 

да споделят съответните очаквани ползи 

и финансови рискове. 
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Изменение  35 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 4 1 (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Болестите, свързани с бедността, и 

неизследваните болести са проблем в 

световен мащаб, а пропуските в 

научните изследвания трябва да се 

преодоляват чрез създаване на 

иновации, ориентирани към 

потребностите на пациентите. 

Подобни възникващи и повторно 

възникващи инфекциозни заболявания 

в европейския регион и проблемът с 

антимикробната резистентност 

допълнително подчертават 

необходимостта от всеобхватен и 

координиран на международно 

равнище подход и от увеличена 

публична подкрепа за научните 

изследвания и иновациите. 

 

 

Изменение  36 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 1 – подточка 1.1. – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За да се насърчава равният достъп до 

лечение, профилактика или 

диагностика за сериозно 

инвалидизиращи или 

животозастрашаващи заболявания и 

да се гарантира, че финансираните с 

публични средства научни 

изследвания и иновации водят до 

подходящи, безопасни, ефективни и 

достъпни решения на приемлива цена, 

програмата „Хоризонт Европа“ ще 

изисква от бенефициентите на 

финансиране по тези проекти да 

представят описание на начина, по 
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който възнамеряват да гарантират 

достъп до резултатите от 

проектите, включително и 

потенциалните бъдещи здравни 

инструменти. 

 

Изменение  37 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 1 – подточка 1.2.1. – параграф 1 - тире 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Майчино, бащино, кърмаческо и 

детско здраве, и ролята на родителите; 

– Майчино, бащино, кърмаческо и 

детско здраве, и ролята на родителите; 

преживяемост на децата и майките; 

 

Изменение  38 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 2 – подточка 1.2.2. – параграф 2 - тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Технологии за оценка на 

опасностите, експозициите и 

въздействието върху здравето на 

химикали, замърсители и други 

стресори, включително свързани с 

климата и околната среда, и 

комбинираните ефекти от няколко 

стресора; 

– Безопасни, ефективни и 

финансово достъпни технологии, в 

т.ч. евтини технологии, за оценка на 

опасностите, експозициите и 

въздействието върху здравето на 

химикали, замърсители и други 

стресори, включително свързани с 

климата и околната среда, и 

комбинираните ефекти от няколко 

стресора; 

 

Изменение  39 

Предложение за решение 

Приложение II – колона 2 – точка – подточка 1.2.3. – параграф 4 - тире 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Терапии или лечения, – Подходящи, безопасни, 
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включващи както фармакологични, така 

и нефармакологични терапии; 
ефективни и финансово достъпни 

терапии или лечения, включващи както 

фармакологични, така и 

нефармакологични терапии; 

 

Изменение  40 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 1 – подточка 1.2.4 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Защитата на хората от трансгранични 

здравни заплахи е основно 

предизвикателство за общественото 

здраве, което изисква ефективно 

международно сътрудничество на 

равнището на ЕС и на глобално 

равнище. В нея попадат превенцията, 

подготвеността, ранното откриване, 

третирането и лечението на 

инфекциозните болести, а също и 

справянето с антимикробната 

резистентност (АМР), следвайки 

подхода „Едно здраве“. 

Защитата на хората от заразни болести, 

трансгранични здравни заплахи и 

свързани с бедността и пренебрегвани 

заболявания е основно 

предизвикателство за общественото 

здраве, което изисква ефективно 

международно сътрудничество на 

равнището на ЕС и на глобално 

равнище, както и координация между 

инструментите за финансиране на 

Съюза в областта на научните 

изследвания и иновациите и 

международното развитие. В нея 

попадат разработването на 

инструменти за превенцията, 

подготвеността, ранното откриване, 

третирането и лечението на 

инфекциозните болести, а също и 

справянето с антимикробната 

резистентност. За редица инфекциозни 

болести частният сектор не 

предоставя инвестиции за научни 

изследвания и иновации поради 

липсата на пазарни стимули за 

инвестиране в превенцията, 

лечението и диагностицирането на 

тези често свързани с бедността 

болести, което налага осигуряването 

на по-амбициозни инвестиции от 

публичния сектор. По-специално 

сложните и скъпи клинични 

изпитвания на късен етап и 

подкрепата за етично и регулаторно 

укрепване на системите в 

развиващите се страни изискват 
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съвместни европейски усилия. 

 

Изменение  41 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.2. - подточка 1.2.4 – параграф 2 – 

тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Ваксини, диагностика, терапии и 

лечение на инфекциозни болести, 

включително коморбидност и 

коинфекции; 

– Ново развитие и оптимизиране 

на подходящи, безопасни, ефективни 

и финансово достъпни ваксини, 

диагностика, терапии и лечение на 

инфекциозни болести, включително 

коморбидност и съпътстващи 

инфекции, като се отдава приоритет 

на свързаните с бедността и 

пренебрегваните заболявания, за 

които липсват търговски пазари, 

наред с тези, които са засегнати в 

значителна степен от 

антимикробната резистентност; 

 

 

 

Изменение  42 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.2. - подточка 1.2.4 – параграф 2 – 

тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Препятствия пред прилагането и 

навлизането на медицинските 

интервенции в клиничната практика и 

системата на здравеопазването; 

– Препятствия пред прилагането и 

навлизането на медицинските 

интервенции в клиничната практика и 

системата на здравеопазването, 

включително регулаторно укрепване в 

държавите с ниски и средни доходи; 

 

Изменение  43 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 1 – подточка 1.2.4. – параграф 2 - тире 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Трангранични аспекти на 

инфекциозните болести и конкретни 

предизвикателства в държавите с ниски 

и средни доходи, като например 

тропически болести. 

Трангранични аспекти на 

научноизследователската и развойна 

дейност за разработването на 

лекарства за инфекциозните болести и 

конкретни предизвикателства в 

държавите с ниски и средни доходи, и 

по-специално свързаните с бедността 

болести, като например 

пренебрегваните тропически болести, 

СПИН, туберкулоза и малария. 

Свързаните с бедността и 

пренебрегваните заболявания трябва 

да се разглеждат в рамките на 

всеобхватен подход, базиран на 

партньорство с държавите членки, 

засегнатите региони и 

научноизследователските и 

експертни институции, който да се 

основава на успеха на втората 

програма „Партньорство за клинични 

изпитвания между европейските и 

развиващите се страни“ (EDCTP2) и 

да включва разработването на нови 

методи за лечението на инфекциозни 

болести, с цел противодействие на 

антибиотичната резистентност.  

 

Изменение  44 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 1 – подточка 1.2.5 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Здравните технологии и инструменти са 

от важно значение за общественото 

здраве и допринасят до голяма степен за 

съществените подобрения, постигнати 

при качеството на живота и здравните 

грижи за гражданите в ЕС. Важно 

стратегическо предизвикателство е 

проектирането, разработката, доставката 

и използването на подходящи, 

надеждни, безопасни и икономически 

Здравните технологии и инструменти са 

от важно значение за общественото 

здраве и допринасят до голяма степен за 

съществените подобрения, постигнати 

при качеството на живота и здравните 

грижи за гражданите в ЕС. Важно 

стратегическо предизвикателство е 

проектирането, разработката, доставката 

и използването на подходящи, 

надеждни, безопасни, финансово 
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ефективни здравни инструменти и 

технологии, като се вземат предвид 

потребностите на хората с увреждания и 

застаряващото общество. Тук попадат 

изкуственият интелект и други цифрови 

технологии, които предлагат значителни 

подобрения в сравнение със 

съществуващите в момента и 

стимулират изграждането на 

конкурентоспособен и устойчив сектор 

на здравеопазването, който създава 

високостойностни работни места. 

Европейският сектор на 

здравеопазването е един от най-важните 

икономически сектори в ЕС, който 

представлява 3 % от БВП и наема 1,5 

млн. служители. 

достъпни и ефективни здравни 

инструменти и технологии, като се 

вземат предвид потребностите на хората 

с увреждания и застаряващото 

общество. Тук попадат изкуственият 

интелект и други цифрови технологии, 

които предлагат значителни подобрения 

в сравнение със съществуващите в 

момента и стимулират изграждането на 

конкурентоспособен и устойчив сектор 

на здравеопазването, който създава 

високостойностни работни места. 

Европейският сектор на 

здравеопазването е един от най-важните 

икономически сектори в ЕС, който 

представлява 3 % от БВП и наема 1,5 

млн. служители. 

 

 

Изменение  45 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.2. - подточка 1.2.6 – параграф 2 – 

тире 6 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Премахване на връзката между 

разходите за научни изследвания и 

цените на лекарствата с цел 

увеличаване на достъпа и 

гарантиране на ЦУР 3 — добро здраве 

и благосъстояние на хората; 

 

Изменение  46 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2. - подточка 2.2.2 – параграф 2 – 

тире 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Влияние на традициите, 

поведенческите модели, възприятията и 

убежденията върху ценностите и 

усещането за принадлежност; 

– Влияние на традициите, 

поведенческите модели, възприятията и 

убежденията върху ценностите и 

усещането за принадлежност в едно 

европейско общество, 
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характеризиращо се с плурализъм, 

толерантност и солидарност; 

 

 

Изменение  47 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 2 – подточка 2.2.3. – параграф 1 - тире 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Данъчни системи, системи за 

социална сигурност и политики за 

социална сигурност и социални 

инвестиции с оглед премахването на 

неравенството и преодоляване на 

негативните влияния на технологията, 

демографията и многообразието; 

– Данъчни системи, системи за 

социална сигурност и политики за 

социална сигурност и социални 

инвестиции с оглед премахването на 

неравенството, подкрепа за 

мобилизацията на националните 

ресурси в развиващите се страни, в 

съответствие с раздел II А от 

Програмата за действие от Адис 

Абеба и с политиката на Съюза, и 

преодоляване на негативните влияния 

на технологията, демографията, 

избягването на данъци и 

отклонението от данъчно облагане, 

незаконните финансови потоци и 

липсата на прозрачност по 

отношение на финансовите условия и 

операции; 

 

Изменение  48 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2. - подточка 2.2.4 – параграф 2 – 

тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Способност на обществото за по-

добро управление на риска от бедствия 

и намаляването му, включително чрез 

природосъобразни решения, засилване 

на превенцията, подготвеността и 

реакцията на съществуващи и нови 

рискове; 

– Способност на обществото за 

увеличаване на устойчивостта и по-

добро управление на риска от бедствия 

и намаляването му, включително чрез 

природосъобразни решения, засилване 

на превенцията, подготвеността и 

реакцията на съществуващи и нови 
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рискове; 

 

 

Изменение  49 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 3 – подточка 3.1. – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Цифровизацията напредва и в 

развиващите се страни, като 

разкрива нови социални и 

икономически възможности. В 

същото време цифровото разделение 

между отделните държави и вътре в 

тях самите възпрепятства 

разпределянето на ползите и засилва 

неравенствата. Инициативата 

„Цифровизация за развитие“ (D4D) на 

Съюза има за цел да спомогне за 

максимизиране на положителните 

ефекти от цифровизацията за 

развиващите се страни и да реши 

проблемите. Дейностите по този 

клъстер ще подкрепят тази 

инициатива. 

 

Изменение  50 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 4 – подточка 4.1. – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да изпълни целите на Парижкото 

споразумение, ЕС ще трябва да 

осъществи преход към 

нисковъглеродни, ефективно 

използващи ресурсите и устойчиви 

икономика и общество. В основата на 

този преход ще залегнат дълбоки 

промени в технологията и услугите, в 

начините на поведение на 

предприятията и потребителите, както и 

За да изпълни целите на Парижкото 

споразумение, ЕС ще трябва да 

осъществи преход към 

нисковъглеродни, ефективно 

използващи ресурсите и устойчиви 

икономика и общество. В основата на 

този преход ще залегнат дълбоки 

промени в технологията и услугите, в 

начините на поведение на 

предприятията и потребителите, както и 
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създаване на нови форми на управление. 

За ограничаване на нарастването на 

глобалната средна температура с под 2° 

C и полагането на усилия за 

ограничаване на нарастването на 

температурата до 1,5° C е необходим 

бърз напредък в декарбонизацията на 

енергийната система и значително 

намаляване на емисиите на парникови 

газове от транспортния сектор. Ще бъде 

необходим и нов тласък за ускоряване 

на темпа на постигане на пробиви от 

следващо поколение, както и 

демонстриране и внедряване на 

иновативни технологии и решения, като 

се използват и възможностите, 

предоставяни от цифровите и 

космическите технологии. Това ще се 

постигне чрез интегриран подход, 

обхващащ декарбонизацията, 

ефективността на ресурсите, 

намаляването на замърсяването на 

въздуха, достъпа до суровини и 

кръговата икономика. 

създаване на нови форми на управление. 

Парижкото споразумение 

представлява рамка за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата и адаптиране към тях. В 

член 7 от него е заложена глобална 

цел за адаптирането. По-специално 

чрез точка 7.7 от този член Съюзът 

се ангажира да подпомага 

развиващите се страни, които носят 

малка отговорност за причините, 

водещи до изменението на климата, 

като същевременно те са основните 

жертви на това изменение и не 

разполагат с необходимите ресурси, 

за да се адаптират към него. 

Потребностите на развиващите се 

страни включват осигуряването на 

възможно най-качествени целеви 

прогнози и консултации, основани на 

научни изследвания (услуги във връзка 

с климата), за да може да се 

гарантира добро вземане на решения и 

готовност за реакция. Те включват 

също така помощ за разработването 

на ефективни нови методи за 

адаптиране. Осигуряването на 

стабилен принос на Съюза за 

удовлетворяване на тези 

потребности е важна цел на 

дейностите по този клъстер и е от 

решаващо значение за изпълнението 

на ангажиментите на Съюза по 

членове 7.7 и 10.5 от Парижкото 

споразумение. За ограничаване на 

нарастването на глобалната средна 

температура с под 2° C и полагането на 

усилия за ограничаване на нарастването 

на температурата до 1,5° C е необходим 

бърз напредък в декарбонизацията на 

енергийната система и значително 

намаляване на емисиите на парникови 

газове от транспортния сектор. Ще бъде 

необходим и нов тласък за ускоряване 

на темпа на постигане на пробиви от 

следващо поколение, както и 

демонстриране и внедряване на 

иновативни технологии и решения, като 

се използват и възможностите, 
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предоставяни от цифровите и 

космическите технологии. Това ще се 

постигне чрез интегриран подход, 

обхващащ декарбонизацията, 

ефективността на ресурсите, 

намаляването на замърсяването на 

въздуха, достъпа до суровини и 

кръговата икономика. 

 

Изменение  51 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Човешката дейност оказва все по-силно 

влияние върху почвите, моретата и 

океаните, водата, въздуха, биологичното 

разнообразие и други природни ресурси. 

Изхранването на нарастващото 

население на планетата е пряко 

зависимо от здравето на природните 

системи и ресурси. В допълнение към 

изменението на климата обаче 

нарастващото търсене на природни 

ресурси от хората създава натиск върху 

околната среда, който многократно 

надвишава устойчивите нива и засяга 

екосистемите и тяхната способност да 

служат на благосъстоянието на човека. 

Концепциите на кръговата икономика, 

биоикономиката и синята икономика 

дават възможност за балансиране на 

екологичните, социалните и 

икономическите цели и за насочване на 

човешката дейност по пътя на 

устойчивостта. 

Човешката дейност оказва все по-силно 

влияние върху почвите, моретата и 

океаните, водата, въздуха, биологичното 

разнообразие и други природни ресурси. 

Изхранването на нарастващото 

население на планетата е пряко 

зависимо от здравето на природните 

системи и ресурси. В допълнение към 

изменението на климата обаче 

нарастващото търсене на природни 

ресурси от хората създава натиск върху 

околната среда, който многократно 

надвишава устойчивите нива и засяга 

екосистемите, като възпрепятства 

тяхната способност да служат за 

запазване на благосъстоянието на 

човека в дългосрочен план. Нито една 

производствена система, която 

унищожава природата, не е 

устойчива, нито продуктивна в 

дългосрочен план, и следователно не 

може да бъде конкурентоспособна. 

Функциониращата и просперираща 

екосистема представлява самата 

основа за използването на всички 

ресурси. Важно е да се признае 

връзката между влошаването на 

състоянието на природните ресурси, 

включително биоразнообразието, и 

функционирането на естествените и 

полуестествените екосистеми, за да 

могат да се обезпечат основни услуги 
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за обществото и да се предприемат 

действия въз основата на решения, 

предложени в резултат на научни 

изследвания. Концепциите на кръговата 

икономика, агроекологията, 

устойчивата биоикономика и синята 

икономика дават възможност за 

балансиране на екологичните, 

социалните и икономическите цели и за 

насочване на човешката дейност по пътя 

на устойчивостта, като същевременно 

се гарантира, че храненето и 

здравето са основни елементи от 

прилагането на нашите системи за 

производство на храни. 

 

Изменение  52 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Дейностите ще изградят база от 

знания и ще предоставят решения, 

които: ще управляват и използват по 

устойчив начин природните ресурси от 

сушата и морето и ще засилват ролята 

на сухоземните и водните системи като 

въглеродни поглътители; ще гарантират 

продоволствената и хранителната 

сигурност, като предоставят безопасни, 

здравословни и хранителни начини на 

хранене; ще ускорят прехода от 

основана на изкопаеми горива линейна 

икономика към ефективно използваща 

ресурсите, адаптивна, нискоемисионна, 

нисковъглеродна кръгова икономика и 

ще подпомагат развитието на устойчива 

биотехнологична икономика и синя 

икономика. и ще изградят устойчиви и 

преуспяващи селски, крайбрежни и 

градски райони. 

Ще се търсят мултидисциплинарни и 

трансдисциплинарни подходи, 

използващи експертните познания и 

опита на участниците по веригите за 

създаване на стойност, за да се 

изгради база от знания и да се 

предоставят решения, които: ще 

защитават, управляват и използват по 

устойчив начин природните ресурси от 

сушата и водата и ще засилват ролята 

на сухоземните и водните системи като 

въглеродни поглътители със затворен 

цикъл на хранителните вещества и 

функционални хидроложки системи; 

ще гарантират продоволствената и 

хранителната сигурност, обезпечавайки 

потребностите на Съюза и 

избягвайки производството на 

отпадъци и свръхпроизводството, 

като предоставят безопасни храни и 

фуражи, здравословни и хранителни 

начини на хранене; ще ускорят прехода 

на продоволствените и земеделските 

системи към агроекологични подходи 

в полза както на конвенционалното, 
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така и на биологичното земеделие; 

ще подкрепят диверсификацията на 

доходите в селските райони; ще 

ускорят прехода от основана на 

изкопаеми горива линейна икономика 

към ефективно използваща ресурсите, 

адаптивна кръгова икономика с нулеви 

емисии на парникови газове, и ще 

подпомагат развитието на устойчива 

биотехнологична икономика и синя 

икономика; и ще изградят устойчиви и 

преуспяващи селски, крайбрежни и 

градски райони. 

 

Изменение  53 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Те ще спомагат за поддръжката и 

осигуряването на биологично 

разнообразие и ще гарантират 

дългосрочното предоставяне на 

екосистемни услуги, адаптацията към 

изменението на климата и улавянето на 

въглерод (както на сушата, така и в 

морето). Ще спомогнат за намаляване 

на парниковия газ (GHG) и други 

емисии, намаляването на отпадъците и 

замърсяването от първичното 

производство (сухоземно и водно), 

преработката, потреблението и други 

дейности на човека. Те ще привлекат 

инвестиции и ще подпомогнат 

преминаването към кръгова икономика, 

биоикономика и синя икономика, като 

същевременно опазват здравето и 

целостта на околната среда. 

Те ще спомагат за поддръжката и 

осигуряването на биологично 

разнообразие както на дивата 

природа, така и на култивираната 

среда, и ще гарантират дългосрочното 

предоставяне на екосистемни услуги, 

смекчаване на последиците от 
изменението на климата и 

приспособяване към него и съхранение 
на въглерод (както на сушата, така и във 

водата). Ще спомогнат за намаляване 

на парниковия газ (GHG) и други 

емисии, намаляването на отпадъците и 

замърсяването от първичното 

производство (сухоземно и водно), 

преработката, потреблението и други 

дейности на човека. Те ще привлекат 

инвестиции и ще подпомогнат 

преминаването към кръгова икономика, 

агроекология, устойчива биоикономика 

и синя икономика, като същевременно 

опазват здравето и целостта на околната 

среда. 

 

Изменение  54 
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Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.1 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

С тяхна помощ ще се развиват основани 

на участието подходи към научните 

изследвания и иновациите, включително 

подход, който залага на множество 

участници, и ще се разработват системи 

за знания и иновации на местно, 

регионално, национално и европейско 

равнище. Социалните иновации, заедно 

с ангажираността на гражданите и 

доверието в иновациите, ще са от 

ключово значение за насърчаване на 

новите модели на управление, 

производство и потребление. 

С тяхна помощ ще се развиват основани 

на участието подходи към научните 

изследвания и иновациите, включително 

подход, който залага на множество 

участници, включително организации 

на гражданското общество, и ще се 

разработват системи за знания и 

иновации на местно, регионално, 

национално и европейско равнище. 

Включването на всички участници по 

веригата за доставка на хранителни 

селскостопански продукти при 

съвместното създаване и споделянето 

на знания играе важна роля в процеса 

на разработване и прилагане на 

агроекологични иновации за справяне с 

предизвикателствата в 

хранителните системи, включително 

адаптиране към изменението на 

климата. Социалните иновации, заедно 

с ангажираността на гражданите, ще са 

от ключово значение за насърчаване на 

новите модели на управление, 

производство и потребление. 

 

 

Изменение  55 

Предложение за решение 

Приложение I – колона 2 – точка 5 – подточка 5.1. – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тъй като всички тези предизвикателства 

са сложни, взаимосвързани и глобални 

по характер, дейностите ще следват 

системен подход на сътрудничество с 

държавите членки и международните 

партньори, както и с други източници на 

финансиране и политически 

инициативи. Тук е включено и 

насоченото към потребителя използване 

Тъй като всички тези предизвикателства 

са сложни, взаимосвързани и глобални 

по характер, дейностите ще следват 

системен подход на сътрудничество с 

държавите членки и международните 

партньори, включително държавите с 

ниски и средни доходи, както и с други 

източници на финансиране и 

политически инициативи. Тук е 
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на източници на големи информационни 

масиви, свързани с околната среда, 

например от „Коперник“, 

EGNOS/„Галилео“, INSPIRE, EOSC, 

GEOSS, CEOS, EMODnet. 

включено и насоченото към 

потребителя използване на източници 

на големи информационни масиви, 

свързани с околната среда, например от 

„Коперник“, EGNOS/„Галилео“, 

INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS, 

EMODnet. 

 

Изменение  56 

Предложение за решение 

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

тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Въздействие на дейностите в 

първичния сектор върху климата и 

околната среда; потенциал на селското и 

горското стопанство като въглеродни 

поглътители и за намаляване на 

емисиите на парникови газове, 

включително подходите с отрицателни 

емисии; 

– Въздействие на дейностите в 

първичния сектор върху климата и 

околната среда и по веригата за 

създаване на стойност; потенциал на 

селското и горското стопанство като 

въглеродни поглътители и за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, включително подходите с 

отрицателни емисии; 

 

Изменение  57 

Предложение за решение 

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

тире 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Използване и предлагане на 

екосистемни услуги в системите на 

селското стопанство и горското 

стопанство, като се прилагат 

екологични подходи и се изпробват 

природосъобразни решения — от 

равнището на земеделското стопанство 

до равнището на ландшафта — за 

екологосъобразно селско стопанство; 

– Използване и предлагане на 

екосистемни функции в системите на 

селското стопанство и горското 

стопанство, като се прилагат 

екологични подходи и се изпробват 

природосъобразни решения — от 

равнището на земеделското стопанство 

до равнището на ландшафта — за 

екологосъобразно селско стопанство, с 

цел справяне с предизвикателствата, 

свързани с изменението на климата, 

загубата на биоразнообразие, 

влошаването на състоянието на 
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екосистемите, замърсяването от 

селското стопанство и здравето и 

благополучието на гражданите; 

проучване на разнообразието на 

видовете, прилагане на подходи за 

голямо биоразнообразие с цел 

осигуряване на устойчивост и 

стабилност на производствените 

системи; 

Обосновка 

Природосъобразните системни подходи в селското стопанство се основават на 

пилотни проекти/подготвителни действия за природосъобразни решения за селските 

райони. 

 

Изменение  58 

Предложение за решение 

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

тире 11 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Преход към интегрирани и 

диверсифицирани системи за 

производство на храни и земеделие и 

агрономически практики, 

включително използването на 

агроекологични подходи за по-

интензивно производство в полза 

както на конвенционалното, така и 

на биологичното земеделие; 

 

Изменение  59 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.5 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Устойчиво и здравословно 

хранене за благосъстоянието на хората 

през целия им живот; 

– Устойчиво и здравословно 

хранене за благосъстоянието на хората 

през целия им живот, като се 

гарантира, че системите за 
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производство и преработка на храни 

са проектирани с оглед 

удовлетворяване на хранителните 

нужди; 

 

Изменение  60 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2. - подточка 5.2.5 – параграф 2 – 

тире 7 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Справяне с четирите основни 

предизвикателства, свързани с 

устойчивостта, производството, 

храненето и икономическия растеж 

на глобално равнище посредством 

специална инфраструктура за 

устойчиво развитие на хранително-

вкусовия сектор. В бъдеще 

икономиките ще се основават не на 

физическите ресурси от миналото, а 

на информационни потоци, знания и 

сътрудничество. Целта на 

инфраструктурата за устойчиво 

развитие на хранително-вкусовия 

сектор ще бъде: 

 – да се осигурят възможности за ЕС и 

по-слабо развитите страни да 

изградят общо бъдеще, основано на 

устойчиво развитие; 

 – да се улесни сътрудничеството, 

като се предоставят знания, 

капацитет и инфраструктура за 

подкрепа на дейностите на двете 

страни; 

 – да се отговори на регионалните и 

местните потребности по такъв 

начин, че да могат да се споделят 

основни знания в мрежа от 

институции, участващи в 

инфраструктурата за устойчиво 

развитие на хранително-вкусовия 

сектор, в рамките на Европа; 

 – да се развият полезни 
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взаимодействия с Инструмента на 

ЕС за съседство, сътрудничество за 

развитие и международно 

сътрудничество (за периода 2021 – 

2027 г.) съгласно правилата на 

програмата „Хоризонт Европа“. 

 

Изменение  61 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 – 

тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Устойчиви системи за добив и 

производство на биомаса, с акцент 

върху високостойностни приложения и 

видове употреба, социална и екологична 

устойчивост, въздействие върху климата 

и цели, свързани с намаляването на 

биологичното разнообразие, както и 

обща ефективност на ресурсите; 

– Устойчиви и справедливи 

системи за добив и производство на 

биомаса, с акцент върху 

високостойностни приложения и видове 

употреба, социална и екологична 

устойчивост, въздействие върху климата 

и загубата на биологично 

разнообразие, включително в трети 

държави, и по-специално 

развиващите се страни, както и обща 

ефективност на ресурсите; 

 

Изменение  62 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.2.6 – параграф 2 – 

тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Науки за живота и тяхната 

конвергенция с цифровите технологии 

за проучване, разбиране и устойчиво 

използване на биологичните ресурси; 

– Науки за живота и тяхната 

конвергенция с цифровите технологии 

за проучване, разбиране и устойчиво и 

справедливо използване на 

биологичните ресурси, като се избягва 

биопиратството и при зачитане 

протокола от Нагоя; 

 

 

 

Изменение  63 
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Предложение за решение 

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

точка 1 – тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Научни изследвания в областта 

на нововъзникващи здравни проблеми и 

заплахи за здравето. 

– Научни изследвания в областта 

на нововъзникващи здравни проблеми, 

мащабни епидемии от инфекциозни 

заболявания и заплахи за здравето, 

като се обърне специално внимание на 

заплахата от антимикробна 

резистентност. 

 

Изменение  64 

Предложение за решение 

Приложение I – стълб 2 – точка 6 – подточка 6.2.2 – подточка 2 – тире 6 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Подкрепа за външните 

политики във връзка с 

предотвратяването на конфликти, 

укрепването на мира и медиацията, 

включително и ранно 

предупреждение; 

 

Изменение  65 

Предложение за решение 

Приложение І – част III – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отворените иновации са изключително 

важна парадигма, за да може ЕС да 

продължи да осигурява просперитет на 

гражданите си и да преодолява 

бъдещите предизвикателства. 

Прилагането им изисква системен, 

междудисциплинарен и многостранен 

подход. Икономическият напредък, 

социалната система и качеството на 

живот в Европа разчитат на тяхната 

способност да насърчават 

Отворените иновации са изключително 

важна парадигма, за да може ЕС да 

продължи да осигурява просперитет на 

гражданите си и да преодолява 

бъдещите предизвикателства. 

Прилагането им изисква системен, 

междудисциплинарен и многостранен 

подход. Икономическият напредък, 

социалната система и качеството на 

живот в Европа разчитат на тяхната 

способност да насърчават 
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производителността и растежа, които 

на свой ред зависят силно от 

способността за иновации. Иновациите 

са също така важни за решаването на 

големите предизвикателства, пред които 

е изправен ЕС. 

производителността и устойчивия 

растеж, които на свой ред зависят 

силно от способността за иновации. 

Иновациите са също така важни за 

решаването на големите 

предизвикателства, пред които е 

изправен ЕС. 

 

Изменение  66 

Предложение за решение 

Приложение I – част III – параграф 7 – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Да се подобри превръщането на 

науката в иновации, за да се ускори 

трансферът на идеи, технологии и 

таланти от научноизследователската 

база към новосъздадените предприятия 

и промишлеността; 

– Да се подобри превръщането на 

науката в иновации, за да се ускори 

трансферът на идеи, технологии и 

таланти от научноизследователската 

база към обществения сектор, 

организациите на гражданското 

общество, новосъздадените 

предприятия и промишлеността; 

 

Изменение  67 

Предложение за решение 

Приложение I – част III – параграф 7 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Да се ускори трансформацията 

на промишлеността: европейската 

промишленост изостава в прилагането 

на новите технологии и разширяването 

на мащаба; 77 % от новите и големи 

предприятия в НИРД се намират в САЩ 

или Азия, а само 16 % се намират в 

Европа; 

– Да се гарантира устойчива 

трансформация на промишлеността: 

европейската промишленост изостава в 

прилагането на новите технологии и 

разширяването на мащаба; 77 % от 

новите и големи предприятия в НИРД се 

намират в САЩ или Азия, а само 16 % 

се намират в Европа; 

 

Изменение  68 

Предложение за решение 

Приложение I – част III – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1– тире 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

– ще обсъди разработването на 

законодателство, което благоприятства 

иновациите, чрез непрекъснато 

прилагане на принципа на иновациите 

и разработване на иновативни подходи 

към обществените поръчки, 

включително развитие и укрепване на 

инструмента Обществени поръчки за 

новаторски решения (ОПНР), който ще 

тласка напред иновациите. 

Обсерваторията за иновации в 

публичния сектор ще продължи да 

подкрепя усилията за иновация на 

държавното управление, редом с 

преработения механизъм за подкрепа в 

областта на политиките; 

– ще обсъди разработването на 

законодателство, което благоприятства 

иновациите, при спазване на принципа 

на предпазните мерки и разработване 

на иновативни подходи към 

обществените поръчки, включително 

развитие и укрепване на инструмента 

Обществени поръчки за новаторски 

решения (ОПНР), който ще тласка 

напред иновациите. Обсерваторията за 

иновации в публичния сектор ще 

продължи да подкрепя усилията за 

иновация на държавното управление, 

редом с преработения механизъм за 

подкрепа в областта на политиките; 

 

 

Изменение  69 

Предложение за решение 

Приложение I - Част „Укрепване на европейското научноизследователско 

пространство“ – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Същевременно в Европа е налице все 

по-отчетлива разлика между регионите, 

които са водещи в областта на 

иновациите, и регионите, които 

изостават. Необходима е промяна, ако 

Европа като цяло иска да капитализира 

високите постижения от целия 

континент, да повиши стойността на 

публичните и частните инвестиции и 

тяхното въздействие върху 

производителността, икономическия 

растеж, създаването на работни места и 

благосъстоянието.  

Същевременно в Европа е налице все 

по-отчетлива разлика между регионите, 

които са водещи в областта на 

иновациите, и регионите, които 

изостават. Необходима е промяна, ако 

Европа като цяло иска да капитализира 

високите постижения от целия 

континент, да повиши стойността на 

публичните и частните инвестиции и 

тяхното въздействие върху 

производителността, икономическия 

растеж, създаването на работни места и 

благосъстоянието. Социалната 

ангажираност е широкопризнат 

ключов компонент на отговорните 

научни изследвания и иновации 

(ОНИИ) и е от голямо значение за 

гарантирането на социално 

въздействие. Гражданите и 
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участниците от гражданското 

общество (например 

неправителствени организации като 

НПО, занимаващи се със екологични 

или здравни каузи) са две различни 

целеви групи при визията на ОНИИ за 

обществена ангажираност в 

областта на научните изследвания и 

иновациите.  

Освен това някои смятат научните 

изследвания и иновациите за далечна и 

елитарна област без ясни ползи за 

гражданите, което наслагва мнения, 

които препятстват създаването и 

навлизането на иновативни решения, 

както и скептицизъм по отношение на 

основаните на доказателства публични 

политики. Поради това са необходими 

засилени връзки между учените, 

гражданите и създателите на политики, 

както и по-всеобхватни подходи за 

обединяване на самите научни 

доказателства. 

Освен това някои смятат научните 

изследвания и иновациите за далечна и 

елитарна област без ясни ползи за 

гражданите, което наслагва мнения, 

които препятстват създаването и 

навлизането на иновативни решения, 

както и скептицизъм по отношение на 

основаните на доказателства публични 

политики. Това налага разработването 

и тестването на решения за 

подобряване на надеждното участие 

на обществото, и по-специално за 

преодоляване на пречките пред 

обществената ангажираност, наред с 

осигуряването на по-добри връзки 

между учените, гражданите и 

създателите на политики, както и по-

всеобхватни подходи за обединяване на 

самите научни доказателства. 
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