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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0401/174 

Изменение  174 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Андерсън, Мат 

Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата е да се 

постигне научно, икономическо и 

обществено въздействие на 

инвестициите на Съюза в научни 

изследвания и иновации, така че да се 

укрепи научната и технологичната база 

на Съюза, да се насърчи неговата 

конкурентоспособност, включително 

конкурентоспособността на неговата 
промишленост, да се осъществят 

стратегическите приоритети на Съюза и 

да се допринесе за справянето с 

глобалните предизвикателства, 

включително целите за устойчиво 

развитие. 

1. Общата цел на програмата е да се 

постигне научно, икономическо и 

обществено въздействие на 

инвестициите на Съюза в научни 

изследвания и иновации, така че да се 

укрепи научната и технологичната база 

на държавите членки, да се насърчи 

тяхното развитие, особено тяхната 

промишленост, да се осъществят 

стратегическите приоритети на Съюза и 

да се допринесе за справянето с 

глобалните предизвикателства, 

включително целите за устойчиво 

развитие. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Изменение  175 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да се засили въздействието на 

научните изследвания и иновациите в 

разработването, подкрепата и 

прилагането на политиките на Съюза 

и да се спомогне за възприемането на 

новаторски решения в промишлеността 

и обществото, чрез които да се атакуват 

глобалните предизвикателства; 

б) да се засили въздействието на 

научните изследвания и иновациите и да 

се спомогне за възприемането на 

новаторски решения в промишлеността 

и обществото, чрез които да се атакуват 

глобалните предизвикателства; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Изменение  176 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Андерсън, Мат 

Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да се насърчат всички форми на 

иновации, включително водещите до 

пробив иновации, и да се ускори 

пазарното внедряване на новаторски 

решения; 

в) да се насърчат всички форми на 

иновации и да се ускори внедряването 

и разпространението на новаторски 

решения; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Изменение  177 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Андерсън, Мат 

Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да се оптимизира 

осъществяването на програмата, за да се 

повиши въздействието в рамките на 

едно укрепнало европейско 

научноизследователско 

пространство. 

г) да се оптимизира 

осъществяването на програмата, за да се 

повиши въздействието в държавите 

членки, като се насърчава 

сближаването по отношение на 

научното и технологичното развитие 

и се ограничават и обръщат 

тенденциите за по-нататъшни 

различия. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Изменение  178 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Програмата се изпълнява при 

пряко управление в съответствие с 

Финансовия регламент или при непряко 

управление с органите за финансиране, 

определени в член 62, параграф 1, 

буква в) от Финансовия регламент. 

1. Програмата се изпълнява при 

пряко и споделено управление в 

съответствие с Финансовия регламент 

или при непряко управление с органите 

за финансиране, определени в член 62, 

параграф 1, буква в) от Финансовия 

регламент. В случай на споделено 

управление трябва да бъдат създадени 

и заделени национални пакети с общи 

суми от не по-малко от 50% от 

общия размер на бюджетните 

кредити за програмата. 

Or. pt 



 

AM\1171709BG.docx  PE631.577v01-00 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Изменение  179 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Дейностите по „Хоризонт 

Европа“ се осъществяват предимно чрез 

покани за предложения, някои от които 

се организират като части от мисии и 

европейски партньорства. 

7. Дейностите по „Хоризонт 

Европа“ под пряко управление се 

осъществяват предимно чрез покани за 

предложения, някои от които се 

организират като части от мисии и 

европейски партньорства. В 

компонента „споделено управление“ 

ресурсите се разпределят поравно 

между държавите членки с оглед 

намаляване на неравенствата в 

капацитета и дейностите за НИРД в 

областите, подкрепяни от 

програмата. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Изменение  180 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Андерсън, Мат 

Карти, Лин Бойлан, София Сакорафа, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Научноизследователските и 

иновационните дейности, извършвани в 

рамките на „Хоризонт Европа“, трябва 

да са насочени към граждански 

приложения. 

8. Научноизследователските и 

иновационните дейности, извършвани в 

рамките на „Хоризонт Европа“, са 

насочени изключително към 

граждански приложения. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Изменение  181 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(2018/0224(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на рамковата програма за 

периода 2021—2027 г. е 

94 100 000 000 EUR по текущи цени за 

специфичната програма, посочена в 

член 1, параграф 3, буква а), и в 

допълнение — сумата за специфичната 

програма, посочена в член 1, 

параграф 3, буква б), както е посочено 

в Регламент … за създаване на 

Европейския фонд за отбрана. 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на рамковата програма за 

периода 2021—2027 г. е 120 000 000 000 

EUR по цени за 2018 г. за специфичната 

програма, посочена в член 1, 

параграф 3, буква а); 

Or. pt 

 

 


