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6.12.2018 A8-0401/195 

Изменение  195 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Мари-Пиер Вю, Еманюел Морел, София Сакорафа, Юте 

Гутеланд, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и 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 

Съображение 41 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

прилагане на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

тази програма ще допринесе за 

координиране на действията по 

климата и постигане на общата цел за 

изразходване на 25 % от бюджета на ЕС 

в подкрепа на целите, свързани с 

климата. 

(41) Признавайки изменението на 

климата като едно от най-големите 

глобални и обществени 

предизвикателства и отразявайки 
значението на борбата срещу 

изменението на климата съгласно 

ангажиментите на Съюза за прилагане 

на Парижкото споразумение и целите на 

ООН за устойчиво развитие (ЦУР на 

ООН), тази програма ще допринесе с 

най-малко 35% от своите разходи за 

цели в областта на климата, по 

целесъобразност и като част от 

общата цел на ЕС за координиране на 

действията по климата и 

изразходване на 30% от бюджета на ЕС 

за подпомагане на цели в областта на 

климата. Съответните действия 

следва да бъдат определени по време 

на подготовката и изпълнението на 

специфичната програма и да бъдат 

преразгледани в контекста на 

съответните прегледи и оценки. За да 

се наблюдава и проверява тази цел, 

всички разходи, свързани с климата, 

следва да бъдат записани, за да 

обхванат всички програми по 

бюджета на ЕС, и да бъдат отразени 
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в съответните части на работните 

програми. Техните прогнозни разходи 

за конкретни технологии в рамките 

на технологиите за чиста енергия 

следва да бъдат разбити, за да се 

осигури съпоставимост в 

международен план. За да бъдат 

взети предвид препоръките, 

направени от Европейската сметна 

палата в Специален доклад № 31 от 

2016 г., механизмите за интегриране 

на въпросите, свързани с климата, 

следва да правят разлика между 

смекчаване на изменението на 

климата и адаптиране към него при 

последващото докладване. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Изменение  196 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Мари-Пиер Вю, Еманюел Морел, София Сакорафа, Дарио 

Тамбурано, Роза Д'Амато, Юте Гутеланд 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и 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 

Съображение 41 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (41а) Когато въз основа на 

годишната си оценка съгласно член 45 

Комисията заключи, че е постигнат 

недостатъчен напредък за постигане 

на целта на програмата, тя следва да 

предприеме коригиращи мерки и да 

представи план за действие, 

включително количествени 

показатели или модели за това как и с 

какви конкретни мерки може да бъде 

гарантирано постигането на целта. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Изменение  197 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Мари-Пиер Вю, Еманюел Морел, София Сакорафа, Дарио 

Тамбурано, Роза Д'Амато, Юте Гутеланд 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и 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 a 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да се подпомогне създаването и 

разпространението на висококачествени 

нови знания, умения, технологии и 

решения на глобалните 

предизвикателства; 

a) да се подпомогне създаването и 

разпространението на висококачествени 

знания, умения, технологии и решения, 

основани както на фундаментални, 

така и на приложни научни 

изследвания, с цел справяне с 

глобалните предизвикателства, в т.ч. 

изменението на климата, 

постигането на икономика и 

общество на нулеви нетни емисии 

възможно най-скоро, и целите на 

ООН за устойчиво развитие; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Изменение  198 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Мари-Пиер Вю, Еманюел Морел, София Сакорафа, Юте 

Гутеланд, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и 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 9 – параграф 3 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  3а. Като част от общата цел на 

Съюза за включване на действия в 

областта на климата и изразходване 

на 30% от бюджета на ЕС в подкрепа 

на целите в областта на климата, 

действията по програмата следва да 

допринасят за поне 35% от разходите 

по програмата за постигане на цели, 

свързани с климата, когато това е 

целесъобразно. Съответните 

действия се определят предварително 

по време на процеса на стратегическо 

планиране и подготовката и 

изпълнението на специфичната 

програма и се преразглеждат в 

контекста на мониторинга и 

докладването, съответните прегледи 

и процеси на оценка. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Изменение  199 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато, Мариза Матиаш, Мари-Пиер Вю, Еманюел 

Морел, София Сакорафа, Юте Гутеланд 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и 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 9 – параграф 3 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  3б. Когато въз основа на годишната 

си оценка съгласно член 45 Комисията 

заключи, че е постигнат 

недостатъчен напредък за постигане 

на целта на програмата, тя 

предприема коригиращи мерки и 

представя план за действие, 

включително количествени 

показатели или модели за това как и с 

какви конкретни мерки може да бъде 

гарантирано постигането на целта. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Изменение  200 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Мари-Пиер Вю, Еманюел Морел, София Сакорафа, Дарио 

Тамбурано, Роза Д'Амато, Юте Гутеланд 

 

Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и 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 V – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Очаква се програмата да окаже 

обществено въздействие, като насочва 

научните изследвания и иновациите към 

изпълнение на приоритетите на 

политиката на ЕС, като принася ползи и 

резултати чрез мисии за научни 

изследвания и иновации и като засилва 

възприемането на иновациите в 

обществото.  Напредъкът в това 

отношение ще се следи чрез непреки 

показатели, определени по следните 

четири ключови аспекта на пътищата на 

въздействие. 

Очаква се програмата да окаже 

обществено въздействие, като насочва 

научните изследвания и иновациите към 

справяне с глобалните 

предизвикателства, определени в 

Стълб II, включително целите на 

ООН за устойчиво развитие и 

приоритетите и ангажиментите на 

политиката на ЕС, като принася ползи и 

резултати чрез мисии за научни 

изследвания и иновации и като засилва 

възприемането на иновациите в 

обществото, и в крайна сметка 

допринася за благосъстоянието на 

хората и постигането на икономика 

и общество на нулеви нетни емисии 

възможно най-скоро. Напредъкът в 

това отношение ще се следи чрез 

непреки показатели, определени по 

следните четири ключови аспекта на 

пътищата на въздействие. 

Or. en 

 

 


