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7.12.2018 A8-0401/174 

Predlog spremembe  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj Programa je 

zagotavljanje znanstvenega, družbenega in 

gospodarskega učinka naložb Unije v 

raziskave in inovacije za krepitev 

znanstvene in tehnološke baze Unije ter 

spodbujanje njene konkurenčnosti, tudi v 

industriji, uresničevanje strateških 

prednostnih nalog EU in prispevek k 

obravnavi svetovnih izzivov, vključno s 

cilji trajnostnega razvoja. 

1. Splošni cilj Programa je 

zagotavljanje znanstvenega, družbenega in 

gospodarskega učinka naložb Unije v 

raziskave in inovacije za krepitev 

znanstvene in tehnološke baze držav članic 

ter spodbujanje njihovega razvoja, zlasti 

industrije, da bi uresničili strateške 

prednostne naloge EU in prispevali k 

obravnavi svetovnih izzivov, vključno s 

cilji trajnostnega razvoja. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Predlog spremembe  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) krepitev vpliva raziskav in inovacij 

pri razvoju, podpori in izvajanju politik 

Unije in podpora uvajanja inovativnih 

rešitev v industriji in družbi za obravnavo 

svetovnih izzivov; 

(b) krepitev vpliva raziskav in inovacij 

in podpora uvajanja inovativnih rešitev v 

industriji in družbi za obravnavo svetovnih 

izzivov; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Predlog spremembe  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) spodbujanje vseh oblik inovacij, 

tudi prodornih inovacij, in krepitev 

uvajanja inovativnih rešitev na trg; 

(c) spodbujanje vseh oblik inovacij ter 

krepitev uvajanja inovativnih rešitev na trg 

in njihovega razširjanja; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Predlog spremembe  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) optimizacija doseganja rezultatov 

Programa za večji učinek v okrepljenem 

Evropskem raziskovalnem prostoru. 

(d) optimizacija doseganja rezultatov 

Programa za večji učinek v državah 

članicah, spodbujanje konvergence na 

področju znanstvenega in tehnološkega 

razvoja ter obvladovanje in preobračanje 

trendov v smeri večje divergence. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Predlog spremembe  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta program se izvaja z 

neposrednim upravljanjem v skladu s 

finančno uredbo ali v posrednem 

upravljanju z organi financiranja iz člena 

62(1)(c) finančne uredbe. 

1. Ta program se izvaja z 

neposrednim in deljenim upravljanjem v 

skladu s finančno uredbo ali v posrednem 

upravljanju z organi financiranja iz člena 

62(1)(c) finančne uredbe. V primeru 

deljenega upravljanja je treba ustvariti in 

rezervirati nacionalna sredstva, katerih 

skupni znesek ne sme biti manjši od 50 % 

vseh proračunskih sredstev Programa. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Predlog spremembe  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Dejavnosti programa Obzorja 

Evropa se izvajajo predvsem preko 

razpisov za zbiranje predlogov, nekateri od 

njih se organizirajo kot del nalog in 

evropskih partnerstev. 

7. Dejavnosti programa Obzorja 

Evropa se v okviru neposrednega 

upravljanja izvajajo predvsem preko 

razpisov za zbiranje predlogov, nekateri od 

njih se organizirajo kot del nalog in 

evropskih partnerstev. V okviru deljenega 

upravljanja se sredstva enakomerno 

razdelijo med države članice, da se 

zmanjšajo neenakosti na področju 

raziskovalne in inovacijske zmogljivosti in 

dejavnosti na področjih, ki jih podpira 

Program. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Predlog spremembe  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Dejavnosti na področju raziskav in 

inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja 

Evropa, so osredotočene na uporabo v 

civilne namene. 

8. Dejavnosti na področju raziskav in 

inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja 

Evropa, so osredotočene izključno na 

uporabo v civilne namene. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Predlog spremembe  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

okvirnega programa za obdobje 2021–2027 

znašajo 94 100 000 000 EUR po sedanjih 

cenah za posebni program iz člena 1(3)(a) 

in dodatno znesek za posebni program iz 

člena 1(3)(b) v skladu z Uredbo ... o 

ustanovitvi Evropskega obrambnega 

sklada. 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

okvirnega programa za obdobje 2021–2027 

znašajo 120 000 000 000 EUR po cenah iz 

leta 2018 za posebni program iz člena 

1(3)(a); 

Or. pt 

 

 


