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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0410/286 

Изменение  286 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 2 – 

тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Водещи до пробив иновации, 

използващи различни базови 

технологии (напр. конвергентни 

технологии, изкуствен интелект, анализ 

на данни, промишлена роботика, 

биопроизводство, авангардни 

технологии за производство на 

акумулатори) по цялата верига на 

създаване на стойност; 

– Постепенни и водещи до 

пробив иновации, използващи различни 

базови технологии (напр. конвергентни 

технологии, изкуствен интелект, анализ 

на данни, промишлена роботика, 

устойчиво биопроизводство, 

авангардни технологии за производство 

на акумулатори) по цялата верига на 

създаване на стойност; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/287 

Изменение  287 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 2 – 

тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Водещи до пробив иновации в 

техниките за изследване на строителни 

обекти с пълна автоматизация за 

сглобяването на място и сглобяемите 

компоненти. 

– Постепенни и водещи до 

пробив иновации в техниките за 

изследване на строителни обекти с 

пълна автоматизация за сглобяването на 

място и сглобяемите компоненти. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/288 

Изменение  288 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.7 – параграф 4 – 

тире 6 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Изследване на вече неконкурентни 

промишлени обекти и прилагане на 

програми за съживяване и 

преобразуване с помощта на 

иновационни технологии. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/289 

Изменение  289 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Предложение за решение 

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

тире 3 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - технологии за възобновяема енергия 

и решение за бързо прекратяване на 

използването на изкопаеми горива при 

доставките на енергия за 

отоплителната и охлаждащата 

промишленост, сградите и услугите; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0410/290 

Изменение  290 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Предложение за решение 

Приложение I – част II – точка 4 – подточка 4.2 – подточка 4.2.5 – параграф 2 – 

тире 4 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Въвеждане на действия, насочени 

към увеличаване на количеството и 

качеството на разделното събиране 

на отпадъци, като програми за 

екодизайн за подобряване на 

рециклируемостта на продуктите, 

разработване на иновативни 

общински схеми за рециклиране. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Изменение  291 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Предложение за решение 

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

точка 2 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Подкрепа за опазването на 

културното наследство; 

– Научни изследвания на 

икономическия и социален принос на 

културните и творчески сектори, 

включително разработване на 

статистики и подкрепа за 

възстановяването, опазването и 

управлението на материалното и 

нематериалното културно 
наследство; 

Or. en 

 


