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7.12.2018 A8-0410 /292 

Изменение  292 

Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Патрик Льо Ярик, Мартина  Андерсън, 

Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Сабине Льозинг, Мари-Пиер Вю, София 

Сакорафа, Люк Минг Фланаган, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г. 

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

Предложение за решение 

Приложение І – част І – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

МСК има своя принос към 

превръщането на ЕНС в по-ефективен, 

конкурентен и привлекателен глобален 

фактор. Това може да се постигне като 

се насочват усилията към новото 

поколение висококвалифицирани 

изследователи и се оказва подкрепа на 

новите таланти от целия ЕС и извън 

него; като се насърчават 

разпространението и прилагането на 

нови знания и идеи в европейските 

политики, икономиката и обществото 

чрез усъвършенствана научна 

комуникация и мерки за информиране 

на обществеността, наред с другото; 

като се улеснява сътрудничеството 

между организации, извършващи 

научни изследвания; и като се оказва 

забележимо структуриращо въздействие 

върху Европейското 

научноизследователско пространство, 

като се работи за отворен пазар на труда 

и се поставят стандарти за качествено 

обучение, привлекателни условия на 

труд и открит подбор на всички 

изследователи. 

МСК има своя принос към 

превръщането на ЕНС в по-ефективен, 

конкурентен и привлекателен глобален 

фактор. Това може да се постигне като 

се насочват усилията към новото 

поколение висококвалифицирани 

изследователи и се оказва подкрепа на 

новите таланти от целия ЕС и извън 

него; като се насърчават 

разпространението и прилагането на 

нови знания и идеи в европейските 

политики, икономиката и обществото 

чрез усъвършенствана научна 

комуникация и мерки за информиране 

на обществеността, наред с другото; 

като се улеснява сътрудничеството 

между организации, извършващи 

научни изследвания; и като се оказва 

забележимо структуриращо въздействие 

върху Европейското 

научноизследователско пространство, 

като се работи за отворен пазар на труда 

с гаранции за трудовите права и се 

поставят стандарти за 

висококачествени, привлекателни и 

сигурни условия на обучение и труд и 

открит и прозрачен подбор на всички 
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7.12.2018 A8-0410/293 

Изменение  293 

Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, 

Жуан Ферейра, Мартина  Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Сабине Льозинг, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Люк Минг Фланаган, 

Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

 Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г. 

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 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Подкрепа за позицията на ЕС 

по отношение на сигурността в 

глобален мащаб; оценка на 

конкурентоспособността и 

иновациите в отбранителната 

промишленост на Съюза; използване 

на полезните взаимодействия между 

сигурността и отбраната; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  294 

Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Мартина  Андерсън, Лин Бойлан, Мат 

Карти, Лиа Ни Риада, Сабине Льозинг, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Люк 

Минг Фланаган, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0410/2018 

Кристиян Елер 

 Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г. 

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

Предложение за решение 

Приложение І – част III – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1 – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– ще обсъди разработването на 

законодателство, което благоприятства 

иновациите, чрез непрекъснато 

прилагане на принципа на иновациите 

и разработване на иновативни подходи 

към обществените поръчки, 

включително развитие и укрепване на 

инструмента Обществени поръчки за 

новаторски решения (ОПНР), който ще 

тласка напред иновациите. 

Обсерваторията за иновации в 

публичния сектор ще продължи да 

подкрепя усилията за иновация на 

държавното управление, редом с 

преработения механизъм за подкрепа в 

областта на политиките; 

– ще обсъди разработването на 

законодателство, което благоприятства 

иновациите, чрез непрекъснато 

прилагане и разработване на 

иновативни подходи към обществените 

поръчки, включително развитие и 

укрепване на инструмента Обществени 

поръчки за новаторски решения 

(ОПНР), който ще тласка напред 

иновациите. Обсерваторията за 

иновации в публичния сектор ще 

продължи да подкрепя усилията за 

иновация на държавното управление, 

редом с преработения механизъм за 

подкрепа в областта на политиките; 

Or. en 

 

 


