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Изменение 594
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Бернар Гета, Стефан 
Бижу, Фабиен Келер, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Силви Брюне, 
Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; подчертава необходимостта 
от значително увеличаване на 
разходите за научноизследователска и 
развойна дейност и иновации като 
ключов елемент за постигането на 
двойния преход, за подобряване на 
стратегическата водеща роля и 
автономност, както и за повишаване 
на дългосрочната 
конкурентоспособност; призовава 
държавите членки да спазят 
ангажимента си за достигане на 3% 
от БВП за научноизследователска и 
развойна дейност; счита, че за 
постигането на амбициозните цели е 
необходимо увеличаване на 
финансирането на програма 
„Хоризонт Европа“, както и на 
програмите „Цифрова Европа“ и на 
Механизма за свързване на Европа 
(цифров и енергиен); признава 
ефективната подкрепа на 
Европейския съвет по иновациите 
(EIC) и на Европейския институт за 
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иновации и технологии (EIT) и 
призовава за засилване на техните 
функции; призовава за публично-
частно сътрудничество с цел 
насърчаване трансфера на знания и 
технологии от 
научноизследователските центрове и 
университети към промишлените 
процеси, като се използват 
предимствата на схемата за 
промишлена екосистема; призовава 
Комисията да увеличи бюджета за 
програмите, които са в основата на 
преобразуването на промишлеността на 
Съюза, включително „Хоризонт 
Европа“ и „Цифрова Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза; призовава 
Комисията да се насочи приоритетно 
към целия набор от декарбонизирани 
и възобновяеми промишлени процеси; 
признава значението на защитата на 
интелектуалната собственост с цел 
стимулиране на инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност, необходими за гарантиране 
на непрекъснатото участие на 
промишлеността на ЕС в 
разработването на ключови 
технологии като 5G и 6G, необходими 
за постигането на целите за 
свързаност на ЕС до 2025 г.;

Or. en

Изменение 595
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 20
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Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква 
интегрирането на нови знания и 
иновации в съществуващите пазари и 
тяхното използване при създаването 
на нови пазари; във връзка с това 
изразява съжаление, че Съюзът 
инвестира по-малко в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква да се 
интегрират нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и да се 
създадат нови пазари; във връзка с това 
изразява съжаление, че Съюзът 
инвестира по-малко в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
липса на необходимия рисков капитал; 
призовава Комисията да увеличи 
значително бюджета за програмите и 
да гарантира, че фондовете, които са в 
основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, са 
устойчиви на изменението на 
климата, като отново заявява своята 
позиция, с която призовава за 
бюджет от най-малко 120 милиарда 
евро за „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза; подкрепя 
създаването на европейски 
партньорства в рамките на 
„Хоризонт Европа“ за привличане на 
инвестиции от частния сектор и в 
подкрепа на възстановяването и на 
екологичния и цифровия преход, но все 
пак призовава Комисията да 
гарантира, че тези партньорства ще 
бъдат прозрачни и приобщаващи в 
процеса на реализирането им, по-
специално по отношение на тяхната 
програма за стратегически научни 
изследвания и годишни работни 
програми, че изключват всякакъв 
конфликт на интереси и 
корпоративно обсебване и имат 
истинска добавена стойност за 
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обществото; призовава съществен 
дял на финансирането, предвидено за 
МСП в рамките на програма 
„Хоризонт Европа“, да се приложи 
чрез EIC, но също така и в 
съвместните части на програмата;

Or. en

Изменение 596
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Сара Шютедал, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса 
Карвалю, Ева Майдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, 
Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; припомня, че иновациите са 
двигателят на 
конкурентоспособността за 
стратегически промишлени 
екосистеми и това следва да се изрази 
в засилена подкрепа за иновации и 
предприемачество на всеки етап от 
иновационния цикъл, като се обърне 
специално внимание на ранния етап и 
на навлизането на пазара, когато 
наличието на капител е от решаващо 
значение за постигането на успешно 
внедряване; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
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всички програми на Съюза; недостиг на необходимия рисков 
капитал и съществуващата 
бюрокрация; призовава Комисията да 
подобри стимулите и да увеличи 
бюджета за програмите, които са в 
основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“ и 
„Цифрова Европа“, и да насърчава 
полезните взаимодействия между 
регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза; подчертава 
необходимостта да се отделя повече 
внимание на 
научноизследователската дейност и 
иновациите на политиката на 
сближаване;

Or. en

Изменение 597
Йенс Гайер, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Лукаш Кохут

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква съществена 
научноизследователска и развойна 
дейност и интегрирането на нови 
знания и иновации в съществуващите 
пазари и тяхното използване при 
създаването на нови пазари; във връзка 
с това изразява съжаление, че Съюзът 
инвестира по-малко в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
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са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, по-
специално за „Хоризонт Европа“, до 
120 милиарда евро, и да насърчава 
полезните взаимодействия между 
регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза; 
допълнително насърчава Комисията 
да създаде в рамките на програма 
„Хоризонт“ мисия, насочена към 
декарбонизация на промишлеността, 
и да гарантира, че независимо от 
икономическия спад поради кризата с 
COVID-19, фондът за иновации ще 
разполага с необходимите финансови 
средства, за да подпомогне 
промишлеността да извършва 
нововъведения в технологии и 
продукти с ниски емисии;

Or. en

Изменение 598
Миапетра Кумпула-Натри, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 



AM\1208892BG.docx 9/85 PE653.982v02-00

BG

малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза; признава 
значението на защитата на 
интелектуалната собственост с цел 
стимулиране на инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност, необходими за гарантиране 
на непрекъснатото участие на 
промишлеността на ЕС в 
разработването на ключови 
технологии като 5G и 6G, необходими 
за постигането на целите за 
свързаност на ЕС до 2025 г.;

Or. en

Изменение 599
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
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малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета и да определи 
условия за съответствие с 
екологичната устойчивост за 
програмите, които са в основата на 
преобразуването на промишлеността на 
Съюза, включително „Хоризонт 
Европа“, и да отдаде приоритет на 
научноизследователската и развойна 
дейност в революционни проекти или 
технологии, които могат да 
предизвикат коренна промяна в 
съответствие с целите на 
Европейския зелен пакт; и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

Or. en

Изменение 600
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
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капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“ и 
програма InvestEU, чрез подходящи 
инструменти за финансиране на 
разработването на революционни 
технологии на пазара, подпомагани 
от създаването на Европейския съвет 
по иновациите, и да насърчава 
полезните взаимодействия между 
регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

Or. en

Изменение 601
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, да 
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насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

създаде подходящи инструменти за 
финансиране на разработването на 
революционни технологии на пазара, 
подпомагани от създаването на 
Европейския съвет по иновациите, и 
да насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

Or. en

Изменение 602
Алдо Патричело

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква 
интегрирането на нови знания и 
иновации в съществуващите пазари и 
тяхното използване при създаването 
на нови пазари; във връзка с това 
изразява съжаление, че Съюзът 
инвестира по-малко в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква да се 
интегрират нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и да се 
създадат нови пазари; във връзка с това 
изразява съжаление, че Съюзът 
инвестира по-малко в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
липса на необходимия рисков капитал; 
призовава Комисията да увеличи 
бюджета за програмите, които са в 
основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, да 
създаде подходящи инструменти за 
финансиране на разработването на 
революционни технологии на пазара, 
подпомагани от създаването на 
Европейския съвет по иновациите, и 
да насърчава полезните взаимодействия 
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всички програми на Съюза; между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

Or. en

Изменение 603
Джозиан Кутаяр, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Адриана Малдонадо Лопес, 
Карлуш Зориню, Романа Йеркович, Лина Галвес Муньос, Алисия Омс Хинел, 
Николас Гонсалес Касарес

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал и подходящи умения; 
призовава Комисията да засили 
разпространението на политиките в 
областта на иновациите чрез 
увеличаване на бюджета за програмите, 
които са в основата на преобразуването 
на промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;
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Or. en

Изменение 604
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от 
сериозна липса на новаторски капацитет 
в малките и средните предприятия 
поради недостиг на необходимия 
рисков капитал; призовава Комисията 
да увеличи бюджета за програмите, 
които са в основата на преобразуването 
на промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации; във връзка с 
това изразява съжаление, че Съюзът 
инвестира по-малко в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
отколкото други участници, и че той 
страда от сериозна липса на новаторски 
капацитет в малките и средните 
предприятия; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните и 
европейските финансови източници, 
като се възползва от полезните 
взаимодействия между всички програми 
на Съюза;

Or. en

Изменение 605
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 20
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Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза; подчертава 
необходимостта да се отделя повече 
внимание на 
научноизследователската дейност и 
иновациите на политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 606
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
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съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия поради 
недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
подобри стимулите и да увеличи 
бюджета за програмите, които са в 
основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

Or. en

Изменение 607
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 

20. счита, че трансформацията на 
промишлеността изисква интегрирането 
на нови знания и иновации в 
съществуващите пазари и тяхното 
използване при създаването на нови 
пазари; във връзка с това изразява 
съжаление, че Съюзът инвестира по-
малко в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, 
отколкото неговите световни 
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конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
малките и средните предприятия 
поради недостиг на необходимия рисков 
капитал; призовава Комисията да 
увеличи бюджета за програмите, които 
са в основата на преобразуването на 
промишлеността на Съюза, 
включително „Хоризонт Европа“, и да 
насърчава полезните взаимодействия 
между регионалните, националните, 
европейските и частните финансови 
източници, като се възползва от 
полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

конкуренти, и че той страда от сериозна 
липса на новаторски капацитет в 
предприятията поради недостиг на 
необходимия рисков капитал; призовава 
Комисията да увеличи бюджета за 
програмите, които са в основата на 
преобразуването на промишлеността на 
Съюза, включително „Хоризонт 
Европа“, и да насърчава полезните 
взаимодействия между регионалните, 
националните, европейските и частните 
финансови източници, като се възползва 
от полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

Or. en

Изменение 608
Йенс Гайер, Петра Камереверт, Виктор Негреску, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, 
Лукаш Кохут, Масимилиано Смерильо

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. отбелязва, че 
конкурентоспособните отрасли 
зависят до голяма степен от 
наемането и запазването на 
квалифицирана работна сила; освен 
това отбелязва, че само през 
следващите пет години 120 милиона 
европейци ще трябва да повишат 
квалификацията си или да се 
преквалифицират1a; изразява обаче 
дълбока загриженост, че е възможно 
европейските системи за образование 
и обучение да не могат да се развиват 
с тези темпове; поради това 
призовава Комисията и държавите 
членки да постигнат напредък по 
отношение на създаването на 
европейско пространство за 
образование, предвидено за въвеждане 
на еднакви условия на конкуренция, и 
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да повишат стандартите в областта 
на образованието в цяла Европа, 
както и да увеличат инвестициите в 
образованието, уменията и ученето 
през целия живот;
_________________
1a COM(2020) 102 final

Or. en

Изменение 609
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. в това отношение също така 
счита, че едно по-добре подготвено и 
по-устойчиво общество е ключов 
елемент при справянето със събития, 
водещи до смущения на европейско 
равнище или в световен мащаб, и за 
всеобхватни политически реакции. 
координираните инвестиции в 
научноизследователска и развойна 
дейност са ключов елемент в това 
отношение; за тази цел призовава 
Комисията да въведе в рамките на 
„Хоризонт Европа“ инструмент за 
партньорство относно 
подготвеността при пандемии и 
социалната устойчивост. 
партньорството би създало условия 
за по-добра координация на 
равнището на ЕС, би определило 
приоритетните области и би 
инициирало действия, които 
изискват качествени медицински 
изследвания и координирани 
инвестиции за научни изследвания и 
иновации.

Or. en
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Изменение 610
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20а. призовава Комисията да 
инвестира в изграждането на 
ефективен и конкурентоспособен 
европейски военнопромишлен 
комплекс, като използва оптимално 
такива инструменти като 
Европейския фонд за отбрана, за да 
подпомогне сектора на равнище 
научни изследвания, разработване, 
създаване на прототипи и въвеждане 
на промишлени процеси; приветства 
създаването на ГД „Отбранителна 
промишленост и космическо 
пространство“, тъй като тя 
предоставя подходящ за 
изпълнението на тази цел 
административен капацитет;

Or. fr

Изменение 611
Джозиан Кутаяр, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Адриана Малдонадо Лопес, 
Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Романа Йеркович, Лина Галвес Муньос, Алисия 
Омс Хинел, Николас Гонсалес Касарес

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. счита, че предприятията на 
социалната икономика следва да 
участват пълноценно в резултата от 
промишлената стратегия, тъй като 
те създават обществена стойност и 
оказват съществено въздействие 
върху местните общности, в които 
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са установени; в тази връзка 
призовава Комисията да вземе 
предвид спецификите на тази 
категория предприятия при 
разработването на финансовите 
инструменти в рамките на 
инвестиционните програми на Съюза, 
за да се подпомогне достъпът им до 
финансиране;

Or. en

Изменение 612
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Бернар Гета, Стефан Бижу, Фабиен Келер, Исаскун 
Билбао Барандика, Никола Данти, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. призовава Комисията да 
инвестира в изграждането на 
ефективен и конкурентоспособен 
европейски военнопромишлен 
комплекс, като се използват 
оптимално инструменти, като 
например фондът за отбрана, в 
подкрепа на сектора по отношение на 
научноизследователската и развойна 
дейност и на изготвянето на 
прототипи и развитието на 
промишлените процеси; приветства 
създаването на ГД „Отбранителна 
промишленост и космическо 
пространство“, която предоставя 
административен капацитет за 
постигането на тази цел;

Or. en

Изменение 613
Карло Календа
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Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. признава 
научноизследователската дейност и 
иновациите като двигател на 
промишления растеж и за 
постигането на по-амбициозните 
цели на ЕС за устойчиво 
(икономическо, екологично и 
социално) развитие до 2030 г. и за 
изпълнението на дългосрочните цели 
в областта на климата и 
енергетиката; отправя искане към 
Комисията да продължава да 
подкрепя научноизследователските 
програми за промишлена 
научноизследователска дейност и 
иновации във всички промишлени 
сектори, като същевременно запазва и 
подкрепата си за фундаментални и 
приложни научни изследвания;

Or. en

Изменение 614
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. счита, че настоящият режим 
на ПИС не благоприятства 
иновациите; счита, че повишената 
прозрачност и новаторските 
практики за управление и лицензиране 
могат да доведат до по-бързи решения 
на пазара; призовава Комисията да 
постигне баланс между прилагането 
на правата върху интелектуалната 
собственост и насърчаването на 
иновациите, по-специално по 
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отношение на гарантирането на 
достъп до лекарства и опазването на 
общественото здраве;

Or. en

Изменение 615
Дан Ника, Николас Гонсалес Касарес, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес 
Муньос, Цветелина Пенкова, Романа Йеркович, Джозиан Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. призовава Комисията да 
продължава да подкрепя 
способността на европейските 
иновативни дружества да 
поддържат ефективна защита за 
своите инвестиции в 
научноизследователска и развойна 
дейност, да гарантират справедлива 
възвръщаемост и в дългосрочен план 
да продължават да разработват 
отворени технологични стандарти, 
които подкрепят конкуренцията и 
избора; да засилват стратегическата 
автономност и киберсигурност на 
Европа и да предоставят заетост с 
висока стойност;

Or. en

Изменение 616
Сара Шютедал, Томас Тобé, Ева Майдел

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. признава значението на 
защитата на интелектуалната 
собственост с цел стимулиране на 
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инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност, за да се осигури 
непрекъснатото участие на 
промишлеността на ЕС в 
разработването на ключови 
технологии в 5G и 6G, необходими за 
постигането на целите за свързаност 
на ЕС до 2025 г.;

Or. en

Изменение 617
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. призовава Комисията в 
следващите си фармацевтични и 
промишлени стратегии да 
предприеме мерки, насочени към това 
да се гарантира, че Европа 
„продължава да бъде новатор и 
световен лидер“, както се подчертава 
в писмото на председателя фон дер 
Лайен за определяне на ресора до 
члена на Комисията по въпросите на 
здравеопазването Стела Кириакидес;

Or. en

Изменение 618
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Ева Майдел, Томас Тобе, 
Мария Спираки, Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)



PE653.982v02-00 24/85 AM\1208892BG.docx

BG

Предложение за резолюция Изменение

20a. призовава Комисията да 
разработи заедно с държавите членки 
потенциални данъчни стимули за 
насърчаване на инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност, които са намалели 
значително поради кризата с COVID 
19;

Or. en

Изменение 619
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. припомня призива на 
Парламента за 120 милиарда евро за 
„Хоризонт Европа“, с цел да се даде 
възможност на програмата да 
обхване всички свои зададени 
приоритети.

Or. en

Изменение 620
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. подчертава необходимостта 
от гарантиране на ориентирана към 
бъдещето програма „Хоризонт 
Европа“ със значително увеличение на 
бюджета и засилен модел на 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания; като се имат 
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предвид усилията, които 
промишлеността ще направи, за да 
допринесе за постигането на целите 
за устойчивост до 2050 г., отново 
изтъква необходимостта да се 
покаже по-голяма амбиция и да се 
увеличи предложеният бюджет за 
програма „Хоризонт Европа“ до най-
малко 120 милиарда евро, от които 
най-малко 56% следва да бъдат 
разпределени за стълб ІІ „Глобални 
предизвикателства и 
конкурентоспособност на 
промишлеността“; отправя искане 
към Комисията да насърчава 
всестранно високите постижения и 
сътрудничество между различните 
участници в 
научноизследователските дейности и 
иновациите и да предостави 
ефективна рамка за справяне с 
предизвикателствата, които засягат 
икономиката, промишлеността и 
обществото на ЕС; призовава 
Комисията да обмисли създаването 
на допълнителни инструменти за 
партньорство, които следва да бъдат 
запазени през целия жизнен цикъл на 
програма „Хоризонт Европа“;

Or. en

Изменение 621
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. призовава Комисията да 
гарантира, че предприятията и 
субектите на социалната икономика 
участват пълноценно в единния пазар 
и са изведени като приоритет в 
предстоящата промишлена 
стратегия, тъй като те вече са 
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доказали, че са устойчиви, че създават 
обществена стойност и оказват 
съществено въздействие върху 
местните общности, в които са 
установени, и тъй като са основани 
на ценности, които следва да са 
водещи в етапа на възстановяване и 
преобразуване; в тази връзка 
призовава Комисията да въведе 
конкретни подкрепящи и финансови 
инструменти, които могат да 
подпомагат тази категория 
предприятия, и да гарантира, че те 
имат достъп до всички 
инвестиционни програми на Съюза, 
както и да оценява ролята на 
изкупуванията от страна на 
работниците по време на 
икономическа криза;

Or. en

Изменение 622
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Аримон, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Ева 
Майдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон 
Кели, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. призовава за създаването на 
европейска мрежа за подкрепа и по-
добра координация на 
висококачествените медицински 
изследвания в Европа предвид 
високата степен на разпокъсаност на 
научноизследователските дейности в 
тази област; отново изтъква 
необходимостта да се приложи план 
за намаляване на риска от недостиг 
на лекарства за справяне с всички 
уязвимости и рискове по веригата на 
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доставка за жизненоважни 
лекарства; припомня значението на 
основаната на научни изследвания 
фармацевтична промишленост, 
която има изключително важен 
принос за гарантиране на качествено 
производство и доставка на 
лекарства с цел достигането им до 
всички нуждаещи се пациенти, като 
осигурява иновации и подкрепя 
устойчивостта, готовността за 
реакция и готовността на системите 
за здравеопазване да се справят с 
бъдещите предизвикателства;

Or. en

Изменение 623
Кристоф Грюдлер, Драгош Пъслару, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Бернар Гета, Стефан 
Бижу, Фабиен Келер, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Силви Брюне, 
Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. подчертава значението на 
институционалните партньорства в 
рамките на програма „Хоризонт 
Европа“ като ефективни 
инструменти за насърчаване на 
усилията в областта на 
научноизследователската дейност и 
иновациите в рамките на 
стратегическите промишлени 
екосистеми;

Or. en

Изменение 624
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
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Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. признава значението на 
научноизследователската дейност и 
иновациите и призовава за 
създаването на действителна 
европейска мрежа в подкрепа на 
висококачествените медицински 
изследвания в Европа;

Or. en

Изменение 625
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. призовава Комисията да 
разработи заедно с държавите членки 
потенциални данъчни стимули за 
насърчаване на инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност, които са намалели поради 
кризата с COVID-19.

Or. en

Изменение 626
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 20в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20в. подчертава необходимостта да 
се гарантира равнопоставеност със 
САЩ и Китай по отношение на 
стимулите за интелектуалната 
собственост в областта на 
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природните науки, за да може Европа 
да остане привлекателно място за 
инвестиции в научноизследователска 
и развойна дейност и промишленото 
развитие; призовава Комисията да 
поддържа и разработи европейска 
система за интелектуална 
собственост на световно равнище 
чрез насърчаване на силна защита на 
интелектуалната собственост, 
стимули и механизми за поощряване 
на научноизследователската и 
развойна дейност, за да се привлекат 
инвестиции в разработването на 
бъдещи иновации в полза на 
пациентите;

Or. en

Изменение 627
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Ева 
Майдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон 
Кели, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 20в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20в. призовава Комисията да проучи 
мерките за противодействие на 
потенциална загуба на знания и 
иновации по време на настоящата 
криза; включително инструменти, 
които подпомагат дружествата да 
обменят временно научни работници 
с публични научноизследователски 
организации и университети, за да се 
създадат условия за публично-частни 
научни изследвания в областта на 
обществените приоритети, както и 
да се запази капацитетът на 
заетостта и иновациите по време на 
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криза;

Or. en

Изменение 628
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 20г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20г. признава, че основаната на 
научни изследвания фармацевтична 
промишленост има изключително 
важен принос за гарантиране на 
качествено производство и доставка 
на лекарства с цел достигането им до 
всички нуждаещи се пациенти, за 
осигуряване на бъдещи иновации за 
посрещане на текущи и незадоволени 
нужди и за подкрепа на 
устойчивостта, готовността за 
реакция и готовността на системите 
за здравеопазване да се справят с 
бъдещите предизвикателства, 
включително пандемии; признава, че 
фармацевтичният сектор осигурява 
мащабна заетост на близо 765 000 
души в Европа, поддържа около 
2,7 милиона работни места в ЕС и 
има най-голям принос за 
положителния търговски баланс на 
Европа с над 91 милиарда евро през 
2018 г.;

Or. en

Изменение 629
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Сара Шютедал, Хена Виркунен, Едина Тот, Маркус Пийпер, 
Мария да Граса Карвалю, Ева Майдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, 
Мария Спираки, Йежи Бузек
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Предложение за резолюция
Параграф 20г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20г. приветства подхода на 
промишлените сдружения и 
предложените водородни 
нисковъглеродни отрасли, 
акумулатори, промишлени облаци и 
платформи и сдружения за суровини; 
подчертава, че МСП са неразделна 
част от създаването на 
промишлените сдружения и техните 
производствени вериги; подчертава 
необходимостта от подходящи 
финансови инструменти за 
сдруженията; призовава Комисията 
да включи улавянето (използването) и 
съхранението на въглерод в 
сдруженията на водородните и 
нисковъглеродните отрасли; 
законовите изисквания трябва да 
създадат рамка за иновации в 
благоприятни за климата мобилност 
и производство на енергия;

Or. en

Изменение 630
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Стефан Бижу, Фабиен Келер, Бернар Гета, 
Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
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сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси; призовава за управление на 
тези екосистеми, което интегрира 
всички съответни заинтересовани 
страни от промишлените сектори, 
които имат ключова роля за 
постигането на енергийния и 
цифровия преход; счита, че 
екосистемите следва да играят роля 
при определяне на решенията и 
мерките, които следва да бъдат 
приети, за да се приложи 
европейската промишлена 
стратегия; припомня, че всички 
секторни планове за действие, 
обявени в рамките на Зеления пакт и 
на промишлената стратегия, както и 
вече предприетата работа в 
предходни европейски промишлени 
форуми, по-специално 
Стратегическия форум за важни 
проекти от общоевропейски интерес, 
следва да бъдат взети предвид при 
бъдещата работа на промишлените 
екосистеми;

Or. en

Изменение 631
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение
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21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси; призовава Комисията да 
разработи, освен установените до 
настоящия момент стратегически 
вериги за създаване на стойност, 
активни промишлени политики за 
всяка една от четиринадесетте 
стратегически промишлени 
екосистеми и да подкрепи 
надеждните европейски вериги за 
създаване на стойност в 
екосистемите, които са 
изключително важни за двойния 
екологичен и цифров преход;

Or. en

Изменение 632
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Ева 
Майдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон 
Кели, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 21



PE653.982v02-00 34/85 AM\1208892BG.docx

BG

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; 
подчертава, че промишлената 
политика трябва да бъде създадена 
чрез приобщаващ, прозрачен и основан 
на обективни данни подход и че 
екосистемите следва да включват 
всички звена по веригите за създаване 
на стойност, включително МСП; 
счита освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, изобретателите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и на 
координацията и за подкрепа на 
усилията за прекосяване на „долината 
на смъртта“, включително в области, 
които все още не са обхванати от 
промишлени интереси;

Or. en

Изменение 633
Джозиан Кутаяр, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Адриана Малдонадо Лопес, 
Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Романа Йеркович, Лина Галвес Муньос, Алисия 
Омс Хинел, Николас Гонсалес Касарес

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
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преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите и разрастващите 
се предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси; в тази връзка 
припомня значението на 
насърчаването на социалния диалог и 
консултирането на работниците при 
разработване и прилагане на 
промишлените политики съгласувано 
с Европейския стълб на социалните 
права;

Or. en

Изменение 634
Йенс Гайер, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна, чиста и сигурна 
енергия, както и необходимата 
енергийна инфраструктура, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; призовава 
за изготвяне на анализ на 
екосистемите, с цел да се извърши 
оценка на нуждите на всеки един 
сектор за неговия преход и да се 
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и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

подпомогне създаването на план за 
преход; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 
между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

Or. en

Изменение 635
Мария Спираки, Том Берендсен, Франсоа-Ксавие Белами, Ева Майдел

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; призовава 
всяка една екосистема да бъде 
анализирана по-подробно, 
включително конкретните нужди на 
всеки участващ в нея сектор, и за 
разработване на секторни 
инвестиционни планове за техния 
преход; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 
между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
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неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

Or. en

Изменение 636
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц, Маргарита де ла Писа 
Карион

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; призовава 
всяка една екосистема да бъде 
анализирана по-подробно, 
включително конкретните нужди на 
всеки участващ в нея сектор, и за 
разработване на секторни 
инвестиционни планове за техния 
преход; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 
между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;
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Or. en

Изменение 637
Марек Павел Балт

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; призовава 
всяка една екосистема да бъде 
анализирана по-подробно, 
включително конкретните нужди на 
всеки участващ в нея сектор, и за 
разработване на секторни 
инвестиционни планове за техния 
преход; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 
между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

Or. en

Изменение 638
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
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Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
като същевременно се гарантира, че 
при всички случаи работниците не 
заплащат цената за тези усилия, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

Or. en

Изменение 639
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще 
бъдат ключови компоненти на 
следващата индустриална революция, 
като предоставят достъпна и чиста 
енергия, преобразуващи методи за 
производство и за предоставяне на 
услуги; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 

21. счита, че обединяването на 
всички съответни заинтересовани 
страни в промишлените екосистеми 
е жизненоважно за подготовката на 
следващата индустриална революция, 
като предоставят достъпна енергия и 
енергия от възобновяеми източници, 
преобразуващи методи за производство 
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между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване 
на „долината на смъртта“, включително 
в области, които все още не са 
обхванати от промишлени интереси;

и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение при 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на прекосяването 
на „долината на смъртта“ също и в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси, но са с висока 
обществена добавена стойност;

Or. en

Изменение 640
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще 
бъдат ключови компоненти на 
следващата индустриална революция, 
като предоставят достъпна и чиста 
енергия, преобразуващи методи за 
производство и за предоставяне на 
услуги; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 
между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

21. счита, че основаните на данни 
екосистеми ще бъдат ключови 
компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
използват авангардно и интелигентно 
производство, предоставят достъпна и 
чиста енергия, преобразуващи методи за 
производство, за софтуерни 
технологии и за предоставяне на 
услуги; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 
между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 



AM\1208892BG.docx 41/85 PE653.982v02-00

BG

области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

Or. en

Изменение 641
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, 
организациите на крайните 
потребители и всички други 
заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване 
на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
благоприятни модели на 
сътрудничество между различните 
участници, които извършват 
научноизследователски дейности и 
дейности за търговска реализация, с 
помощта на които публичните 
органи, университетите, 
микропредприятията и МСП се 
обединяват, насърчават иновациите; 
счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови елементи на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят финансово достъпни и 
чисти източници на енергия;

Or. en

Изменение 642
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 21
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Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще 
бъдат ключови компоненти на 
следващата индустриална революция, 
като предоставят достъпна и чиста 
енергия, преобразуващи методи за 
производство и за предоставяне на 
услуги; счита освен това, че 
подпомагането на сътрудничеството 
между промишлеността, академичните 
среди, МСП, стартиращите 
предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите 
на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

21. счита, че представителните 
екосистеми ще бъдат ключови 
компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна енергия и енергия 
от възобновяеми източници, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за един 
демократичен преход, за преодоляване 
на неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

Or. en

Изменение 643
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, изобретателите, 
гражданското общество, организациите 
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и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

на крайните потребители и всички 
други заинтересовани страни ще бъде от 
ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за 
подкрепа на усилията за прекосяване на 
„долината на смъртта“, включително в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

Or. en

Изменение 644
Маргарита де ла Писа Карион

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

Or. en

Изменение 645
Алдо Патричело
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Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение за 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на усилията за 
прекосяване на „долината на смъртта“, 
включително в области, които все още 
не са обхванати от промишлени 
интереси;

21. счита, че екосистемите ще бъдат 
ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като 
предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство 
и за предоставяне на услуги; счита 
освен това, че подпомагането на 
сътрудничеството между 
промишлеността, академичните среди, 
МСП, стартиращите предприятия, 
профсъюзите, гражданското общество, 
организациите на крайните потребители 
и всички други заинтересовани страни 
ще бъде от ключово значение при 
преодоляване на неефективността на 
пазара и за подкрепа на прекосяването 
на „долината на смъртта“ също и в 
области, които все още не са обхванати 
от промишлени интереси;

Or. en

Изменение 646
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. изразява съжаление от 
липсата на прозрачност в процеса на 
определяне на екосистемите, липсата 
на ясно посочена роля на 
промишления форум и на 
промишлените сдружения, както и 
ограничената информация, 
предоставена на обществеността; 
припомня, че екосистемният подход 
следва да е насочен към включване на 
всички съответни икономически и 
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социални заинтересовани страни, 
включително гражданското 
общество, по всеобхватен и прозрачен 
начин, за да се насърчат откритите 
обсъждания и всеобхватните 
решения, които работят за всички; 
поради това призовава Комисията да 
гарантира прозрачност по отношение 
на промишлените екосистеми и ясно 
посочена роля на гражданското 
общество, потребителските 
организации и профсъюзите в 
цялостното управление и прилагане 
на промишлената стратегия и на 
всяко друго приложимо 
законодателство или инициативи;

Or. en

Изменение 647
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. призовава Комисията да 
създаде форум на високо равнище за 
по-добър достъп до иновации в 
здравеопазването, със съответните 
заинтересовани страни, държавите 
членки и Комисията, с оглед на 
съответните области на тяхната 
компетентност, да разработи 
многостранни решения за 
въвеждането на нови технологии в 
здравните системи и да съкрати 
срока на изчакване за достъп на 
пациентите в Европа до нови 
лечения; подчертава, че освен това 
един форум на високо равнище би 
осигурил всеобхватно обсъждане и 
анализ на първопричините за 
неравноправия достъп и снабдяване на 
пациентите с лекарства, като се 
вземе предвид и разпокъсаността на 



PE653.982v02-00 46/85 AM\1208892BG.docx

BG

единния пазар на ЕС и различните 
национални подходи към 
ценообразуването и 
възстановяването на разходите, 
както и инвестициите и 
организацията в здравеопазването.

Or. en

Изменение 648
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Пиер Карлескинд, Мартина Длабайова, 
Бернар Гета, Стефан Бижу, Фабиен Келер, Исаскун Билбао Барандика, Никола 
Данти, Фредрик Федерлей, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. подчертава потенциалната 
роля на регионите за постигането на 
европейските цели в областта на 
промишлеността; счита, че 
междурегионалното сътрудничество, 
насочено към устойчиви и цифрови 
трансформации, както при 
стратегиите за интелигентна 
специализация, следва да бъде 
засилено, за да се стимулират 
регионалните екосистеми; поради 
това отправя искане към Комисията 
да подкрепи разработването на 
инструменти, които може да 
предоставят ясна пътна карта за 
регионите, с индивидуален подход за 
осигуряване на водеща позиция в 
промишлеността;

Or. en

Изменение 649
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL
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Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. призовава Комисията да 
осигури растеж на местно равнище в 
Европа при насочване на стойност 
чрез потребление и инвестиции; 
счита, че финансиализацията 
представлява заплаха за 
възнагражденията и инвестициите за 
привличане на приходи от 
промишлените отрасли към 
заинтересованите страни; счита, че 
данъчните политики и 
международното сътрудничество в 
тази област следва да ограничават 
финансовите стратегии на фирмите, 
за да се насърчи преразпределението 
на излишъка в полза на работниците 
и инвестициите вместо в полза на 
заинтересованите страни;

Or. en

Изменение 650
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. признава, че основаната на 
научни изследвания фармацевтична 
промишленост има изключително 
важен принос за гарантиране на 
качествено производство и доставка 
на лекарства с цел достигането им до 
всички нуждаещи се пациенти, за 
осигуряване на бъдещи иновации за 
посрещане на текущи и незадоволени 
нужди и за подкрепа на 
устойчивостта, готовността за 
реакция и готовността на системите 
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за здравеопазване да се справят с 
бъдещите предизвикателства, 
включително пандемии;

Or. en

Изменение 651
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. призовава Комисията да 
гарантира балансирано 
представителство в рамките на 
промишления форум на съответните 
заинтересовани страни и бизнес 
партньори по всяка една от 
четиринадесетте стратегически 
промишлени екосистеми; настоява да 
се гарантира пълноценно участие на 
организации на гражданското 
общество и независими експерти и да 
се балансират общественият, 
социалният и частният интереси в 
рамките на промишления форум;

Or. en

Изменение 652
Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. подчертава, че инвестициите в 
ключови вериги за създаване на 
стойност ще играят основна роля в 
запазването на нашата бъдеща 
стратегическа автономност; счита, 
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че е необходимо да се даде приоритет 
на инвестиции за промишленост с 
жизненоважно значение за нашата 
стратегическа автономност, като 
например сигурност, отбрана, 
продоволствен суверенитет и 
здравеопазване;

Or. en

Изменение 653
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 21б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21б. счита, че основните сектори за 
гарантиране на автономността на 
политиката на ЕС в областта на 
здравеопазването, безопасността, 
транспорта и инфраструктурата се 
нуждаят от тласък, за да се 
гарантира тяхното дългосрочно 
развитие; призовава Комисията към 
планиране на политиката в ключови 
основни сектори, за да се балансира 
развитието на подобни промишлени 
отрасли в цяла Европа, обсъдено в 
работните групи на 
заинтересованите страни, 
включително горепосочените 
заинтересовани страни; призовава за 
създаването във всеки набелязан 
ключов сектор на публични 
платформи за научноизследователска 
и развойна дейност и за научни 
изследвания и технологии, в които 
горепосочените заинтересовани 
страни могат да посочват и 
подкрепят иновациите, ориентирани 
към продукти и процеси, които 
отговарят на съответните нужди на 
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гражданите;

Or. en

Изменение 654
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Бернар Гета, Стефан Бижу, Фабиен Келер, Исаскун 
Билбао Барандика, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава също 
така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки и като бъдат 
въведени императивни задължения за 
докладване за Комисията и 
държавите членки; призовава 
възлагащите органи да използват 
систематично подхода, основан на 
най-доброто съотношение 
цена/качество, през целия жизнен 
цикъл на продуктите и услугите; 
насърчава възлагащите органи да 
използват разпоредбата (член 85 от 
Директивата относно комуналните 
услуги), която дава възможност да се 
отхвърлят оферти, ако повече от 
50% от стойността е добавена извън 
ЕС, за да се насърчават работните 
места в промишлеността в Европа; 
призовава Комисията да гарантира, 
че инвестиционните програми на ЕС 
не прибягват до държавни 
предприятия от трети държави, 
което води до необичайно ниски 
оферти и нелоялна конкуренция; 
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призовава също така Комисията да 
настоява за по-амбициозен 
международен инструмент в областта на 
обществените поръчки, който да 
предвижда реципрочност и взаимни 
стандарти, и за европейски 
преференции в определени 
стратегически сектори;

Or. en

Изменение 655
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените 
поръчки са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като 
бъдат направени задължителни 
екологичните и социалните критерии 
при възлагането на обществени 
поръчки; призовава също така 
Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

22. счита, че екологосъобразните и 
устойчиви обществени поръчки са 
основен двигател на трансформацията 
на промишлеността; призовава 
Комисията да проучи как да използва 
пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, и счита, че 
обществените поръчки заемат 
централно място в плана на ЕС за 
икономическо възстановяване, като 
се дава предимство и се насърчава 
търсенето на екоиновативни и 
устойчиви стоки и услуги, както и се 
предоставя възможност за 
преместване на ключови 
стратегически сектори, като 
например продукти, свързани със 
здравеопазването, и селското 
стопанство, и се насърчават по-къси 
и устойчиви вериги на доставка; 
призовава Комисията да направи 
задължителни екологичните, 
социалните и етичните критерии при 
възлагането на обществени поръчки и 
да гарантира, че МСП имат равни 
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възможности за участие в 
устойчивия пазар за обществени 
поръчки; освен това настоятелно 
призовава държавите членки да 
повишат осведомеността и да 
използват по-добре съществуващите 
схеми за насърчаване на екологичните 
услуги при възлагането на обществени 
поръчки; призовава Комисията да 
настоява за по-амбициозен 
международен инструмент в областта на 
обществените поръчки, който да 
предвижда по-устойчиви и по-гъвкави 
вериги за създаване на стойност, 
реципрочност и взаимни стандарти;

Or. en

Изменение 656
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава също 
така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки и европейски 
преференции в стратегическите 
области; призовава също така 
Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти; призовава 
Комисията да приеме законодателен 
акт („Buy European Act“), за да се 
предоставят на европейските 



AM\1208892BG.docx 53/85 PE653.982v02-00

BG

предприятия инструменти, 
аналогични на тези, с които 
разполагат основните им 
международни конкуренти, след като 
липсва глобален механизъм за достъп 
до обществени поръчки;

Or. fr

Изменение 657
Йенс Гайер, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава също 
така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни критериите 
за устойчивост, екологичните и 
социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки, като се 
вземат предвид въглеродния 
отпечатък, рециклираното 
съдържание и условията на труд за 
производството на даден краен 
продукт през целия му жизнен цикъл; 
призовава също така Комисията да 
настоява за по-амбициозен 
международен инструмент в областта на 
обществените поръчки, който да 
предвижда реципрочност и взаимни 
стандарти;

Or. en

Изменение 658
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Дан Ника, Карло Календа, Николас Гонсалес Касарес, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Цветелина Пенкова, Романа Йеркович

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава също 
така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава също 
така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти, като се насърчава 
зачитането на интелектуалната 
собственост, за да се поощрят 
чуждестранните търговски 
партньори, които се ангажират с 
еднакво висока степен на защита 
като ЕС;

Or. en

Изменение 659
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец,  Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Сара 
ШютедалАнгелика, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Томас 
Тобе, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 

22. счита, че обществените поръчки 
са двигател на трансформацията на 
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трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни 
екологичните и социалните критерии 
при възлагането на обществени 
поръчки; призовава също така 
Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

промишлеността; призовава Комисията 
да проучи как да използва пълноценно 
ефекта на лоста (ливъриджа) на 
публичните разходи и инвестиции с цел 
постигане на целите на политиката, 
включително като бъдат засилени 
устойчивостта и социалните критерии 
при възлагането на обществени 
поръчки; призовава също така 
Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти; като 
същевременно постави акцент върху 
ефективността и предвидимостта 
на инструмента, за да се гарантират 
свободна търговия и конкурентни 
цени за потребителите в Европа;

Or. en

Изменение 660
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава 
също така Комисията да настоява за 
по-амбициозен международен 
инструмент в областта на 
обществените поръчки, който да 
предвижда реципрочност и взаимни 

22. счита, че обществените поръчки 
са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки;



PE653.982v02-00 56/85 AM\1208892BG.docx

BG

стандарти;

Or. en

Изменение 661
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че обществените 
поръчки са основен двигател на 
трансформацията на промишлеността; 
призовава Комисията да проучи как да 
използва пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел постигане на целите 
на политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава също 
така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

22. счита, че екологосъобразните и 
устойчиви обществени поръчки са 
основен двигател на трансформацията 
на промишлеността; призовава 
Комисията да проучи как да използва 
пълноценно ефекта на лоста 
(ливъриджа) на публичните разходи и 
инвестиции с цел създаване на пазари 
за въглеродно неутрални продукти и 
услуги с ефективно използване на 
ресурсите и постигане на целите на 
политиката, включително като бъдат 
направени задължителни екологичните 
и социалните критерии при възлагането 
на обществени поръчки; призовава също 
така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент 
в областта на обществените поръчки, 
който да предвижда реципрочност и 
взаимни стандарти;

Or. en

Изменение 662
Марек Павел Балт

Предложение за резолюция
Параграф 22 – алинея 1 (нова)

Предложение за резолюция Изменение

призовава Комисията допълнително 
да засили нисковъглеродното 
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производство на Европа в 
енергоемките отрасли (например 
химикали, стомана, цимент, цветни 
метали) и да постигне напредък с 
кръговата икономика, като следва 
препоръките на Генералния план на 
ЕС от 2019 г. за конкурентоспособна 
трансформация на енергоемките 
отрасли, за да спомогне да се измести 
вносът от регионите с по-висок 
въглероден интензитет и да се 
стимулират по-високи цели в 
областта на климата от 
търговските партньори на ЕС в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 663
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. подчертава необходимостта 
от стимулиране на развитието на 
водещите пазари и въвеждане на 
мащабни инструменти за привличане 
на търсенето на устойчиви 
промишлени материали и продукти, 
по-специално с високи изисквания за 
капиталови разходи; призовава 
Комисията да определи по-
амбициозни и ефективни норми, 
квоти и стандарти по отношение на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, рециклирането, 
икономиите на ресурси и енергия, 
нулевото замърсяване и изискванията 
за кръгова икономика в подкрепа на 
рамката на политиката за устойчиви 
продукти; изтъква преразглеждането 
на стандартите за обществени 
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поръчки за базови материали, като 
например в сградния и строителния 
сектор, както и въвеждането на 
устойчиви продукти и мандат за 
закупуване на материали за големите 
потребители от частния сектор, 
квоти за неутрални по отношение на 
климата продукти и материали, 
включително стомана с нулеви 
въглеродни емисии и нисковъглероден 
цимент, както и задължително 
етикетиране относно трайността и 
възможността за ремонт на 
продуктите и повишаване на 
информираността на 
потребителите.

Or. en

Изменение 664
Джозиан Кутаяр, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Адриана Малдонадо Лопес, 
Карлуш Зориню, Романа Йеркович, Лина Галвес Муньос, Алисия Омс Хинел, 
Николас Гонсалес Касарес

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. счита, че за да бъде етапът на 
възстановяване и преобразуване 
наистина ефективен, публичната 
администрация следва да играе 
ключова роля за осигуряването на 
благоприятна за бизнеса 
икономическа среда и за 
намаляването на 
административната тежест върху 
предприятията, като същевременно 
се гарантират най-високи стандарти 
за прозрачност и безопасност на 
работниците; счита, че 
инструментите за електронно 
управление, политиките за цифрови 
иновации и усъвършенстването на 
цифровите умения следва да бъдат 
насърчавани в рамките на публичния 
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сектор и сред наетите в него лица; 
призовава Комисията да гарантира 
обмена на най-добри практики на 
национално и регионално равнище в 
тази област, като се обърне 
специално внимание на публичното 
управление на икономическата 
конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 665
Алдо Патричело

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. припомня значението на 
устойчивия и конкурентоспособен 
фармацевтичен промишлен сектор, за 
да се гарантира устойчив достъп до 
лекарства за пациентите, както 
стана ясно по време на здравната 
криза с COVID-19; за да се подсигурят 
съществуващите инвестиции в 
производството в Европа, като се 
гарантира дългосрочна устойчивост, 
конкуренция и сигурност на 
доставките, призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки чрез 
специално разработени ad hoc насоки 
на ЕС за устойчиви обществени 
поръчки на лекарства в рамките на 
действащата Директива за 
обществените поръчки, като се 
гледат и други критерии, а не само 
най-ниската цена, по-специално чрез 
прилагането на т.нар. критерии за 
икономически най-изгодната оферта;

Or. en

Изменение 666
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Дан Ника, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Цветелина Пенкова, 
Романа Йеркович

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. призовава Комисията, с цел да 
подпомогне в по-голяма степен 
европейските научни изследвания и 
иновации, да продължава да подкрепя 
гъвкавостта при лицензирането, 
която дава възможност на 
новаторите да получат лиценз по 
начин, който отразява множеството 
различни приложения на тяхната 
технология; за да може ЕС да заеме 
водеща позиция в 5G и 6G, 
европейските дружества се нуждаят 
от справедливо обезщетение, за да 
могат да продължат да полагат 
усилия за научноизследователска и 
развойна дейност; призовава 
Комисията да вземе предвид 
въздействието, което планът за 
действие относно интелектуалната 
собственост може да окаже върху 
европейските държави, които имат 
принос към развитието на 
стандартите.

Or. en

Изменение 667
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. призовава Комисията да 
обмисли евентуално въвеждане на 
законодателен акт, даващ 
предимство на европейските 
продукти („Buy European Act“), 
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особено за МСП, които са изправени 
пред нарастваща степен на 
конкуренция, в частност от страни с 
бързо развиващи се икономики; 
подчертава, че този законодателен 
акт е необходим в отсъствието на 
силен инструмент за 
международните обществени 
поръчки; припомня в тази връзка, че 
промишлената стратегия на ЕС 
винаги е била прекалено 
съсредоточена върху услугите, а не 
към производствените отрасли, 
които все още представляват 
мнозинството от МСП в ЕС;

Or. en

Изменение 668
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. нов параграф. признава приноса 
на стандартизацията за единния 
европейски пазар и за повишаването 
на икономическото, социалното и 
екологичното благосъстояние, в т.ч. 
за здравето и безопасността на 
потребителите и работниците; 
подчертава необходимостта от 
разработване, оценяване и използване 
на хармонизирани стандарти в 
подкрепа на отраслите, които 
произвеждат продукти по ефективен, 
безопасен, възпроизводим и 
висококачествен начин.

Or. en

Изменение 669
Кристоф Грюдлер, Драгош Пъслару, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс 
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Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Бернар Гета, Стефан Бижу, Фабиен Келер, 
Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Силви Брюне, Барт Гротхойс, Андрус 
Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. подчертава значението на 
осигуряването на политическо 
ръководство и насока на политиката 
и на амбициозни обществени 
програми в подкрепа на 
промишлеността, както и на 
насърчаването на инвестициите, по-
специално в научноизследователската 
и развойна дейност и в космическата 
и отбранителната промишленост; в 
тази насока подчертава значението 
на наличието на подходящо 
финансиране и на насърчаването на 
полезни взаимодействия в следващата 
МФР за програма „Хоризонт Европа“, 
Европейската космическа програма и 
Европейските фондове за отбрана;

Or. en

Изменение 670
Алдо Патричело

Предложение за резолюция
Параграф 22б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22б. след кризата с COVID-19 и 
очевидната нужда от 
общоевропейска координация и диалог, 
за да се гарантира достъп на 
пациентите до лечение, настоятелно 
призовава Комисията да създаде 
специална платформа със 
създателите на политики, органите, 
фармацевтичната промишленост и 
съответните заинтересовани страни 
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по веригите за предоставяне на 
здравни грижи, за да се очертае и 
одобри обща пътна карта и 
конкретни действия и политики с цел 
гарантиране на устойчивостта и 
конкурентоспособността на 
фармацевтичния сектор в Европа;

Or. en

Изменение 671
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 22б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22б. призовава за въвеждането на 
задължения за надлежна проверка по 
отношение на човешките права, 
социалното и екологичното 
проследяване по цялата 
производствена верига и по веригата 
за създаване на стойност и за 
разширяване на обхвата извън 
минералите и металите в 
съответствие с Ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и 
правата на човека, насоките на ОИСР 
за многонационалните предприятия и 
Директивата на ЕС относно 
оповестяването на нефинансова 
информация.

Or. en

Изменение 672
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 22в (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

22в. отправя спешно искане за 
въвеждане от 2021 г. на мораториум 
върху дълбоководните минни 
дейности по морското дъно, за да се 
предотврати вредното добиване на 
суровини в океаните, тъй като 
вторичните суровини предлагат 
много по-устойчив източник на 
доставка.

Or. en

Изменение 673
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 22г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22г. подкрепя мерките на 
политиката за превръщане на 
устойчивите продукти в правило, 
включително разширяване на обхвата 
на екопроектирането със 
законодателство, което прави 
продуктите по-трайни, подлежащи 
на поправка, на повторно използване, 
нетоксични и рециклируеми, както и 
силна работна програма за 
екопроектиране и екомаркировка за 
2020 – 2024 г., която предстои да бъде 
представена през 2020 г., и за 
приемане на мерки за всяка конкретна 
група продукти веднага след 
изготвянето им, включително за 
смартфони и друго ново ИТ 
оборудване; въвежда цифрови 
продуктови паспорти, които 
предават съдържанието на 
материали и химическия състав, 
характеристиките за кръговост и 
въглеродния и екологичния отпечатък 
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на продуктите и материалите, 
пуснати на пазара на ЕС, като 
подчертава нуждата от насърчаване 
на местното потребление и 
производство въз основа на 
принципите на отказ, намаляване, 
повторно използване, рециклиране и 
поправка, за да се спрат планираните 
неактуални бизнес стратегии, в 
които е предвидено продуктите да 
имат кратък жизнен цикъл и да 
трябва да бъдат заменени, и да се 
адаптира потреблението към 
абсорбционния капацитет на 
планетата, като устойчивостта на 
покупките стане задължителна за 
публичните органи и частните 
организации.

Or. en

Изменение 674
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 22д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22д. счита, че произведените по 
устойчив начин материали от 
възобновяеми източници ще играят 
важна роля в прехода към неутрална 
по отношение на климата 
промишленост и цялата икономика, и 
подчертава необходимостта от 
стимулиране на инвестициите в 
развитието на устойчива и кръгова 
биоикономика, в която изкопаемите 
материали са заместени с такива от 
възобновяеми източници и от 
биоматериали, които са произведени 
по устойчив начин и които се 
използват възможно най-дълго време, 
например в сградите, текстилните 
продукти, химическите продукти, 
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опаковките, корабостроенето и в 
производството на енергия; 
подчертава, че това трябва да се 
направи в рамките на екологичните 
предели; подчертава 
съществуващите несъответствия 
между целите на Съюза в областта 
на биологичното разнообразие и 
неговата биоенергийна политика; 
поради това призовава Комисията да 
приеме по-строги критерии за 
устойчивост за биоенергията, за да се 
гарантира, че нейният принос не 
нанася вреда на биологичното 
разнообразие и екосистемите както в 
рамките на Съюза, така и извън него; 
призовава да бъдат подкрепени 
научните изследвания и иновациите в 
устойчиви и кръгови решения в 
областта на биоикономиката, които 
също така следва да вземат предвид 
необходимостта от опазване на 
уникалното биологично разнообразие 
и екосистеми;

Or. en

Изменение 675
Ангелика Винциг, Том Берендсен

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

23. призовава Комисията да въведе 
строга рамка за управление, 
включително промишлен форум, 
който да подкрепя Комисията за 
успешното прилагане на 
промишлената стратегия, постоянна 
точка за оценка на напредъка към 
Съвета по конкурентоспособност и 
към Европейския парламент и 
промишлени сдружения между 
промишлеността и държавите 
членки; призовава Комисията да 
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допълни тази рамка за управление 
чрез приемането на силна система на 
ключовия показател за ефективност 
(KPI), за да се прави предварителен 
анализ на въздействието на 
регулаторната дейност и инструментите 
на Съюза, възможните инвестиции и 
за да бъдат наблюдавани напредъкът и 
резултатите;

Or. en

Изменение 676
Кристоф Грюдлер, Драгош Пъслару, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Бернар Гета, Стефан 
Бижу, Фабиен Келер, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Фредрик 
Федерлей, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите, 
като се взема предвид измерението на 
МСП; призовава Комисията да 
изготвя редовни доклади за напредъка 
до Съвета по конкурентоспособност и 
до Европейския парламент;

Or. en

Изменение 677
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 23
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Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите; 
подчертава необходимостта от 
разработване, оценка и използване на 
хармонизирани стандарти за 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, 
намаляване на разходите, подобряване 
на безопасността и повишаване на 
производителността.

Or. en

Изменение 678
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите; 
изисква от Комисията да представи 
на Европейския парламент и на 
Съвета годишен доклад относно 
постигнатия напредък в прехода към 
конкурентоспособна промишленост с 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове.

Or. en
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Изменение 679
Джозиан Кутаяр, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Адриана Малдонадо Лопес, 
Карлуш Зориню, Романа Йеркович, Лина Галвес Муньос, Алисия Омс Хинел, 
Николас Гонсалес Касарес

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите; 
подчертава, че системата на 
ключовия показател за ефективност 
следва да се основава на конкретни, 
измерими, постижими, значими и 
обвързани със срок цели;

Or. en

Изменение 680
Дан Ника, Адриана Малдонадо Лопес, Цветелина Пенкова, Романа Йеркович

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ, с основани на 
факти доказателства, на 
въздействието на регулаторната дейност 
и инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

Or. en
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Изменение 681
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Хена 
Виркунен, Едина Тот, Мария Да Граса Карвалю, Ева Майдел, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза и за да бъдат 
наблюдавани напредъкът и резултатите;

23. призовава Комисията да приеме 
силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави 
предварителен анализ на въздействието 
на регулаторната дейност и 
инструментите на Съюза, възможните 
инвестиции и за да бъдат наблюдавани 
напредъкът и резултатите;

Or. en

Изменение 682
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Аримон, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Сара Шютедал, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария Да Граса 
Карвалю, Ева Майдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, 
Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. счита, че оценката на 
законодателството и мерките на ЕС 
следва да постави по-силен акцент 
върху анализа на прилагането в 
държавите членки и да очертае дали 
законодателството на ЕС се прилага 
или тълкува по начин, който създава 
ненужни и непредвидени регулаторни 
пречки както за МСП, така и за по-
големите дружества;
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Or. en

Изменение 683
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. призовава Комисията да 
представи насоки за националните 
статистически агенции, за да 
събират необходимите данни 
относно отраслите, по-специално 
производствените, в Европа, да 
измерват интеграцията на веригите 
за създаване на стойност, 
развитието на трудовата заетост и 
териториалното развитие;

Or. en

Изменение 684
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Хена 
Виркунен, Едина Тот, Мария Да Граса Карвалю, Ева Майдел, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 23б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23б. очаква индустриалната 
стратегия да доведе до предложения 
за прилагането на правилото за 
отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови, така че за всеки 
допълнителен разход за привеждане в 
съответствие, въведен с новото 
законодателство, да се намали 
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съответната сума на разхода за 
привеждане в съответствие в същия 
сектор; подчертава необходимостта 
да се отиде дори по-далеч и да се 
намали регулаторната тежест, 
където това е възможно, и призовава 
за конкретен ангажимент и цел за 
намаляване с 30% на ненужната 
регулаторна тежест на равнището 
на ЕС и на национално равнище; 
счита, че ЕС трябва да засили своите 
принципи „да се действа с размах за 
големите неща и по-скромно – за по-
маловажните теми“, за да се 
гарантира по-добре 
пропорционалността;

Or. en

Изменение 685
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Хена 
Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Томас Тобе, Мария Спираки, 
Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 23в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23в. подчертава нарастващото 
ориентиране към услуги и 
цифровизация на европейските 
промишлени отрасли и че отраслите 
на ЕС са относително ориентирани 
към услуги при сравнение в 
международен план; подчертава 
необходимостта да продължи 
премахването на пречките пред 
компонентите на услугите, 
включително движението на 
физически лица и свободното 
движение на данни както в рамките 
на вътрешния пазар, така и по 
отношение на трети държави;
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Or. en

Изменение 686
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да 
гарантира, че осигуряването на 
прилагането на правото на ЕС в 
областта на конкуренцията е 
ефективно за запазване на 
конкурентоспособността на Съюза в 
световен мащаб, като се търси 
баланс между подкрепата за така 
наречените „европейски шампиони“ и 
защитата на веригата на доставки 
от нелоялна конкуренция, така че да 
се компенсира липсата на 
равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб, като 
се имат предвид по-високите нива на 
концентрация, маржове и 
неравенство, видими в икономиката;

заличава се

Or. en

Изменение 687
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Аримон, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 24
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Предложение за резолюция Изменение

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да гарантира, 
че осигуряването на прилагането на 
правото на ЕС в областта на 
конкуренцията е ефективно за запазване 
на конкурентоспособността на Съюза 
в световен мащаб, като се търси баланс 
между подкрепата за така 
наречените „европейски шампиони“ и 
защитата на веригата на доставки от 
нелоялна конкуренция, така че да се 
компенсира липсата на 
равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб, като се 
имат предвид по-високите нива на 
концентрация, маржове и 
неравенство, видими в икономиката;

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да гарантира, 
че осигуряването на прилагането на 
правото на ЕС в областта на 
конкуренцията е ефективно за запазване 
на напълно функциониращ единен 
пазар, който прави дружествата на 
ЕС конкурентоспособни в световен 
мащаб, като се търси баланс между 
функционирането на единния пазар и 
същевременно се защитават нашите 
отрасли от нелоялна конкуренция в 
световен мащаб; подчертава, че ЕС 
трябва да адаптира своите правила в 
областта на конкуренцията, по-
специално Европа трябва да адаптира 
концепцията за доминиращия подход, 
за да се вземат предвид например 
неприкосновеността на личния 
живот на потребителите, защитата 
на личните данни, изборът на 
потребителите, структурата на 
пазара, разходите за смяна на 
доставчика и ефектите на 
обвързване; подчертава, че 
европейската промишлена мощ и 
конкурентоспособност разчита на 
гъста и разнородна мрежа от 
иновативни малки и средни 
предприятия и доставчици; призовава 
Комисията да отдаде приоритет на 
подкрепата за МСП и стартиращите 
предприятия и да насърчи техния 
капацитет за иновации, като също 
така гарантира, че те имат достъп до 
Стратегическия инвестиционен 
механизъм;

Or. en

Изменение 688



AM\1208892BG.docx 75/85 PE653.982v02-00

BG

Клара Понсати Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да гарантира, 
че осигуряването на прилагането на 
правото на ЕС в областта на 
конкуренцията е ефективно за запазване 
на конкурентоспособността на Съюза в 
световен мащаб, като се търси баланс 
между подкрепата за така наречените 
„европейски шампиони“ и защитата на 
веригата на доставки от нелоялна 
конкуренция, така че да се компенсира 
липсата на равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб, като се 
имат предвид по-високите нива на 
концентрация, маржове и неравенство, 
видими в икономиката;

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да гарантира, 
че осигуряването на прилагането на 
правото на ЕС в областта на 
конкуренцията е ефективно за запазване 
на конкурентоспособността на Съюза в 
световен мащаб, като се търси баланс 
между подкрепата за така наречените 
„европейски шампиони“ и защитата на 
веригата на доставки от нелоялна 
конкуренция, така че да се компенсира 
липсата на равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб, като се 
имат предвид по-високите нива на 
концентрация, маржове и неравенство, 
видими в икономиката, като 
същевременно се гарантира, че 
подобни „европейски шампиони“ не 
подкопават конкуренцията във 
вътрешния пазар на ЕС;

Or. en

Изменение 689
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да 

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
адаптира отново правилата в 
областта на конкуренцията, за да 
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гарантира, че осигуряването на 
прилагането на правото на ЕС в 
областта на конкуренцията е ефективно 
за запазване на 
конкурентоспособността на Съюза в 
световен мащаб, като се търси 
баланс между подкрепата за така 
наречените „европейски шампиони“ и 
защитата на веригата на доставки от 
нелоялна конкуренция, така че да се 
компенсира липсата на 
равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб, като 
се имат предвид по-високите нива на 
концентрация, маржове и 
неравенство, видими в икономиката;

гарантира суверенитета и 
независимостта на държавите 
членки и на Съюза, да подкрепи 
дружествата европейски „шампиони“, 
да защити веригите на доставка от 
нелоялна конкуренция и в крайна 
сметка да засили присъствието на 
промишлеността в тези територии;

Or. en

Изменение 690
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да гарантира, 
че осигуряването на прилагането на 
правото на ЕС в областта на 
конкуренцията е ефективно за запазване 
на конкурентоспособността на Съюза в 
световен мащаб, като се търси баланс 
между подкрепата за така 
наречените „европейски шампиони“ и 
защитата на веригата на доставки от 
нелоялна конкуренция, така че да се 
компенсира липсата на равнопоставени 
условия на конкуренция в световен 
мащаб, като се имат предвид по-
високите нива на концентрация, 
маржове и неравенство, видими в 

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да гарантира, 
че осигуряването на прилагането на 
правото на Съюза в областта на 
конкуренцията е ефективно при 
запазване на конкурентоспособността на 
Съюза в световен мащаб и да 
гарантира равнопоставени условия на 
конкуренция за МСП с по-големите и 
разполагащи с повече ресурси 
участници и защитата на веригата на 
доставки от нелоялна конкуренция, така 
че да се компенсира липсата на 
равнопоставени условия на конкуренция 
в световен мащаб, като се вземат 
предвид по-високите нива на 
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икономиката; концентрация, маржове и неравенство, 
видими в икономиката;

Or. en

Изменение 691
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и да продължава да гарантира, 
че осигуряването на прилагането на 
правото на ЕС в областта на 
конкуренцията е ефективно за запазване 
на конкурентоспособността на Съюза в 
световен мащаб, като се търси баланс 
между подкрепата за така наречените 
„европейски шампиони“ и защитата на 
веригата на доставки от нелоялна 
конкуренция, така че да се компенсира 
липсата на равнопоставени условия на 
конкуренция в световен мащаб, като се 
имат предвид по-високите нива на 
концентрация, маржове и неравенство, 
видими в икономиката;

24. в контекста на променената из 
основи международна икономическа 
обстановка призовава Комисията да 
преразгледа своите антитръстови 
правила и тези за злоупотреба с 
господстващо положение и за 
концентрациите и да продължава да 
гарантира, че осигуряването на 
прилагането на правото на ЕС в 
областта на конкуренцията е ефективно 
за запазване на конкурентоспособността 
на Съюза в световен мащаб, като се 
търси баланс между подкрепата за така 
наречените „европейски шампиони“ и 
защитата на веригата на доставки от 
нелоялна конкуренция, така че да се 
компенсира липсата на равнопоставени 
условия на конкуренция в световен 
мащаб, като се имат предвид по-
високите нива на концентрация, 
маржове и неравенство, видими в 
икономиката;

Or. fr

Изменение 692
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Сара Шютедал, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек
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Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. признава, че силната рамка за 
правата върху интелектуална 
собственост е изключително важен 
фактор, който стои в основата на 
европейската конкурентоспособност 
с оглед на борбата с промишления 
шпионаж и фалшифицирането, и 
поради това призовава Комисията да 
запази и засили тази рамка; 
подчертава необходимостта да се 
гарантира равнопоставеност със 
САЩ и Китай по отношение на 
стимулите за интелектуалната 
собственост в областта на 
природните науки, за да може Европа 
да остане привлекателно място за 
инвестиции в научноизследователска 
и развойна дейност и промишленото 
развитие; призовава Комисията да 
поддържа и разработи европейска 
система за интелектуална 
собственост на световно равнище 
чрез насърчаване на силна защита на 
интелектуалната собственост, 
стимули и механизми за поощряване 
на научноизследователската и 
развойна дейност, за да се привлекат 
инвестиции в разработването на 
бъдещи иновации в полза на 
пациентите;

Or. en

Изменение 693
Никола Данти, Каталин Чех, Никола Бер

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. счита, че ефективното 
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прилагане на правата върху 
интелектуална собственост е от 
съществено значение за защитата на 
нематериалните актива на 
дружествата, за насърчаването на 
иновациите и творчеството и за 
подобряване на 
конкурентоспособността, както и за 
борбата с фалшифицирането и 
пиратството; приветства 
обявяването на план за действие в 
областта на интелектуалната 
собственост; призовава Комисията 
да възобнови разискванията относно 
разширяването на защитата на 
географските означения на 
равнището на ЕС по отношение на 
неземеделските продукти, с цел да се 
запази ноу-хау, да се подпомогне 
устойчивото производство и 
работните места и да се повиши 
привлекателността и репутацията 
на висококачествените продукти на 
ЕС по света;

Or. en

Изменение 694
Салваторе Де Мео

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. призовава Комисията да 
създаде временна „Европейска агенция 
за възстановяване на 
промишлеността“ с капацитет да 
спасява и управлява европейски 
дружества, които имат 
стратегическо значение във връзка с 
този сектор, общото производство, 
равнището на заетост или по 
отношение на евентуалните 
последици за системата на 
производство, за да разполага с единен 
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и ефективен инструмент на 
европейската индустриална 
политика, който може да компенсира 
разликата между националните 
схеми за помощ, за да се избегнат 
постоянните нарушения на единния 
пазар; 

Or. en

Изменение 695
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. призовава Комисията 
допълнително да засили 
нисковъглеродното производство на 
Европа в енергоемките отрасли 
(например химикали, стомана, 
цимент, цветни метали) и да 
постигне напредък с кръговата 
икономика, като следва препоръките 
на Генералния план на ЕС от 2019 г. 
за конкурентоспособна 
трансформация на енергоемките 
отрасли, за да спомогне да се измести 
вносът от регионите с по-висок 
въглероден интензитет и да се 
стимулират по-високи цели в 
областта на климата от 
търговските партньори на ЕС в 
световен мащаб. 

Or. en

Изменение 696
Дан Ника, Адриана Малдонадо Лопес, Цветелина Пенкова, Романа Йеркович

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

24a. призовава Комисията да 
гарантира силно управление на 
промишлената стратегия, като се 
постави акцент върху 
четиринадесетте определени 
промишлени екосистеми и следва да 
включва съответните 
заинтересовани страни и 
представители на четиринадесетте 
промишлени екосистеми заедно с 
представители на държавите членки 
и на институциите на ЕС;

Or. en

Изменение 697
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. признава, че силната рамка за 
правата върху интелектуална 
собственост е изключително важен 
фактор, който стои в основата на 
европейската конкурентоспособност, 
и поради това призовава Комисията 
да запази и засили тази рамка;

Or. en

Изменение 698
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. с цел да се защити 
европейската конкурентоспособност, 
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настоява, че предложените мерки в 
предстоящата фармацевтична 
стратегия на Комисията следва да 
поставят акцент върху това да се 
гарантира, че Европа „продължава да 
бъде новатор и световен лидер“, 
както се подчертава в писмото на 
председателя фон дер Лайен за 
определяне на ресора до члена на 
Комисията Стела Кириакидес, като 
признава, че началото на всяка 
политика на ЕС, насочена към 
връщане на производството на 
лекарства и активни съставки в 
Европа, започва с поддържане на 
жизнена, основана на научни 
изследвания фармацевтична 
промишленост на нейна територия;

Or. en

Изменение 699
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Антонио Таяни, Масимилиано Салини, Свен 
Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Мария да Граса Карвалю, Мария Спираки, 
Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. призовава Комисията да 
създаде временна „Европейска агенция 
за възстановяване на 
промишлеността“ с капацитет да 
спасява и управлява европейски 
дружества, които имат 
стратегическо значение във връзка с 
този сектор, общото производство, 
равнището на заетост или по 
отношение на евентуалните 
последици за системата на 
производство, за да разполага с единен 
и ефективен инструмент на 
европейската индустриална 
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политика, който може да компенсира 
разликата между националните 
схеми за помощ, за да се избегнат 
постоянните нарушения на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 700
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Едина 
Тот, Мария Да Граса Карвалю, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария 
Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 24в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24в. счита, че един всеобхватен 
подход по отношение на 
промишлената стратегия, който 
включва всички политики на ЕС, 
може да играе важна роля в 
икономическата и „промишлената“ 
дипломация; насърчава Комисията да 
използва активно мрежата на 
търговските камари на ЕС в трети 
държави, за да създаде нови бизнес 
партньорства, както и да включи 
промишлеността в мисиите в трети 
държави;

Or. en

Изменение 701
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Едина Тот, Мария да Граса 
Карвалю, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 24г (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

24г. призовава Комисията да 
приложи възможно най-скоро 
европейския единен патент, както 
предвижда споразумението относно 
единната патентна юрисдикция от 
19 февруари 2013 г.;

Or. en

Изменение 702
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Хилдегард Бентел, Пилар дел 
Кастильо Вера, Едина Тот, Мария да Граса Карвалю, Ева Майдел, Франсоа-
Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 24д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24д. призовава за преразглеждане на 
търговската политика на ЕС, за да се 
гарантира, че европейските 
промишлени предприятия вече не 
трябва да се справят с небалансирана 
конкуренция от дружества от 
държави извън ЕС, които не налагат 
същото равнище на нормативни 
изисквания по отношение на тяхното 
производство;

Or. en

Изменение 703
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Едина 
Тот, Мария да Граса Карвалю, Ева Майдел, Франсоа-Ксавие Белами, Мария 
Спираки, Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 24e (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

24е. призовава за увеличаване на 
тавана за  помощ „de minimis“ и на 
тавана за държавна помощ, 
освободена от изискването за 
уведомяване с Общия регламент на 
Комисията за групово освобождаване;

Or. en

Изменение 704
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Хилдегард Бентел, Пилар дел 
Кастильо Вера, Мария да Граса Карвалю, Ева Майдел, Франсоа-Ксавие Белами, 
Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 24ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24ж. призовава Комисията да 
забрани всяко финансиране от ЕС за 
неевропейски дружества и дружества 
от трети държави, които не 
зачитат на практика 
реципрочността в достъпа до 
обществени поръчки;

Or. en


