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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0401/183 

Изменение  183 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – 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, включително поетапните, 

водещите до пробив и социалните 

иновации, и да се допринесе за 

ускоряване на пазарното внедряване и 

реализацията на резултатите от 

НИРДИ, особено в рамките на Съюза; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0401/184 

Изменение  184 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) стълб II „Глобални 

предизвикателства и 

конкурентоспособност на 

промишлеността“, който е посветен 

на специфичната цел, определена в 

член 3, параграф 2, буква б), и 

подпомага специфичните цели, 

определени в член 3, параграф 2, букви 

а) и в), със следните компоненти: 

(2) стълб II „Глобални 

предизвикателства и 

конкурентоспособност на европейската 

промишленост“, включващ основан на 

безвъзмездни средства инструмент за 

МСП, за индивидуални бенефициери, 

със следните компоненти: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0401/185 

Изменение  185 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Основните видове действия, 

които може да се използват по 

програмата, са изброени и описани в 

приложение II. Всички форми на 

финансиране трябва да се използват 

гъвкаво за всички цели на програмата, 

като тяхната употреба се определя въз 

основа на потребностите и особеностите 

на конкретните цели. 

4. Основните видове действия, 

които може да се използват по 

програмата, са изброени и описани в 

член 2 и в приложение II. Формите на 

финансиране, посочени в параграф 2, се 

използват гъвкаво за всички цели на 

програмата, като тяхната употреба се 

определя въз основа на потребностите и 

особеностите на конкретните цели. 

Програмата не подкрепя дейности, 

свързани с производството, 

преработката, разпространението, 

съхранението или изгарянето на 

изкопаеми горива. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Изменение  186 

Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Създаване на Рамковата програма за научни изследвания иновации „Хоризонт Европа“ 

и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква б – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Области на интервенция: Демокрация; 

културно наследство; социални и 

икономически трансформации; 

устойчиви на бедствия общества; 

защита и сигурност; киберсигурност 

Области на интервенция: Демокрация; 

култура и творчество; социални, 

културни и икономически 

трансформации; намаляване на риска 

от бедствия и устойчиви на бедствия 

общества; обществени и хуманитарни 

науки. 

Or. en 

 


