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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0410/295 

Изменение  295 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, София Сакорафа, Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Мари-

Кристин Вержиа, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато, Юте Гутеланд 

 

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 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) 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 специфична програма ще 

допринесе за интегриране на действията 

по климата и постигане на обща целева 

стойност за изразходване на 25% от 

бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 

свързани с климата. Действията по 

настоящата програма се очаква да имат 

финансов принос от 35% от общия 

финансов пакет на специфичната 

програма за цели в областта на климата. 

Относими действия ще бъдат 

определени по време на подготовката и 

осъществяването на специфичната 

програма, и ще бъдат повторно оценени 

в контекста на относимите оценки и 

процеси по преглед. 

(5) 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 специфична програма ще 

допринесе за интегриране на действията 

по климата и постигане на обща целева 

стойност за изразходване на 30% от 

бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 

свързани с климата. Действията по 

настоящата програма следва да имат 

финансов принос от най-малко 35% от 

общия финансов пакет на специфичната 

програма за цели на ЕС в областта на 

климата и за ангажименти, когато е 

целесъобразно. Относими действия ще 

бъдат определени по време на 

подготовката и осъществяването на 

специфичната програма, и ще бъдат 

наблюдавани, докладвани и повторно 

оценени в контекста на относимите 

оценки и процеси по преглед, като се 

гарантира, че „Хоризонт Европа“ 

допринася за европейска икономика и 

общество с нулеви емисии колкото 

може по-скоро. 
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Or. en 

Обосновка 

Съгласуване на формулировката с позицията на комисията ITRE, приета съгласно 

член 9 от Регламента за създаване на рамка за научни изследвания 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0410/296 

Изменение  296 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, София Сакорафа, Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Мари-

Кристин Вержиа, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато, Юте Гутеланд 

 

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 

Член 2 – параграф 2 – буква п а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 па) ускоряване на прехода към 

изграждане на европейска икономика 

и общество с нулеви емисии колкото 

може по-скоро. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/297 

Изменение  297 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, София Сакорафа, Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Мари-

Кристин Вержиа, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато, Юте Гутеланд 

 

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 

Член 11 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. По темите, за които се 

отнасят, работните програми 

съдържат прогнозна оценка на 

процента от приноса на програмата, 

който е свързан с климата. 

Комисията анализира причините за 

възникването на значителни 

несъответствия (ако има такива) 

между тази прогнозна оценка и 

общите прогнозни оценки на 

финансираните бенефициери в 

съответната работна програма. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/298 

Изменение  298 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, София Сакорафа, Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Мари-

Кристин Вержиа, Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато, Павел Поц, Юте Гутеланд 

 

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 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 в рамките на принципа на 

предпазните мерки и разработването 

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 

 


