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6.12.2018 A8-0401/195 

Pakeitimas 195 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios 

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(41) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų 

darnaus vystymosi tikslus, Programa 

padės integruoti klimato politikos 

veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. 

ES biudžeto išlaidų skirti klimato politikos 

tikslams pasiekti; 

(41) pripažįstant, kad klimato kaita yra 

vienas iš didžiausių pasaulinių ir 

visuomenės iššūkių ir atsižvelgiant į kovos 

su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų 

darnaus vystymosi tikslus, ne mažiau kaip 

35 proc. šios Programos išlaidų, prireikus, 

bus skirta klimato politikos tikslams siekti, 

siekiant bendrojo ES tikslo – integruoti 

klimato srities veiksmus ir tam numatant 

30 proc. ES biudžeto lėšų. Rengiant ir 

įgyvendinant konkrečią programą turėtų 

būti nustatyti atitinkami veiksmai, kurie 

bus dar kartą įvertinti atliekant vertinimą 

ar peržiūrą. Siekiant stebėti ir tikrinti šio 

tikslo įgyvendinimą, visas su klimatu 

susijusias išlaidas reikėtų registruoti taip, 

kad apimtų visas ES biudžeto programas 

ir atsispindėtų atitinkamose darbo 

programų dalyse. Švarios energijos 

technologijų srityje numatytos išlaidos 

konkrečioms technologijoms turėtų būti 

išskaidytos užtikrinant galimybę 

tarptautiniu mastu palyginti rezultatus. 

Siekiant atsižvelgti į 2016 m. Europos 

Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje 

Nr. 31 pateiktas rekomendacijas, klimato 
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kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 

veiksmų klimato aspekto integravimo 

mechanizmai teikiant ataskaitas turėtų 

būtų diferencijuojami ex post; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Pakeitimas 196 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios 

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (41a) jeigu remdamasi savo metiniu 

įvertinimu pagal 45 straipsnį Komisija 

daro išvadą, kad padaryta nepakankama 

pažanga siekiant Programos tikslo, ji 

turėtų imtis taisomųjų priemonių ir 

pateikti veiksmų planą, įskaitant 

kiekybinius tikslus ar modelius, kaip ir 

kokiomis konkrečiomis priemonėmis būtų 

galima pasiekti tikslą; 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Pakeitimas 197 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios 

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) padėti kurti ir skleisti kokybiškas 

naujas žinias, įgūdžius, technologijas ir 

pasaulinių uždavinių sprendimus; 

(a) padėti kurti ir skleisti kokybiškas 

žinias, įgūdžius, technologijas ir 

sprendimus, pagrįstus fundamentiniais ir 

taikomaisiais moksliniais tyrimais, 

siekiant spręsti pasaulinius iššūkius, be 

kita ko, kovoti su klimato kaita, kuo 

skubiau sukurti anglies dioksido 

neišskiriančių technologijų ekonomiką ir 

visuomenę ir pasiekti Jungtinių Tautų 

darnaus vystymosi tikslus; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Pakeitimas 198 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios 

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  3a. atsižvelgiant į bendrąjį Sąjungos tikslą 

– integruoti klimato srities veiksmus ir 

skirti 30 proc. ES biudžeto kovos su 

klimato kaita tikslams įgyvendinti, 

atitinkamais atvejais ne mažiau kaip 

35 proc. pagal Programą numatytų 

išlaidų, skirtų pagal Programą 

vykdomiems veiksmams, skiriami su 

klimato kaita susijusiems tikslams. 

Vykdant strateginį planavimą ir rengiant 

bei įgyvendinant konkrečią programą 

turėtų būti ex ante nustatyti atitinkami 

veiksmai, kurie bus dar kartą įvertinti 

atliekant stebėseną, teikiant ataskaitas ir 

vykdant vertinimą ar peržiūrą; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Pakeitimas 199 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios 

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  3b. jeigu remdamasi savo metiniu 

įvertinimu pagal 45 straipsnį Komisija 

daro išvadą, kad padaryta nepakankama 

pažanga siekiant Programos tikslo, ji 

imasi taisomųjų priemonių ir pateikti 

veiksmų planą, įskaitant kiekybinius 

tikslus ar modelius, kaip ir kokiomis 

konkrečiomis priemonėmis būtų galima 

pasiekti tikslą; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Pakeitimas 200 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios 

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

V priedo 4 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Numatoma, kad Programa bus daromas 

poveikis mokslui: bus kuriamos naujos 

kokybiškos žinios, stiprinamas mokslinių 

tyrimų ir inovacijų srities žmogiškasis 

kapitalas ir skatinama žinių ir atvirojo 

mokslo principų sklaida. Pažanga, daroma 

siekiant užtikrinti šį poveikį, bus stebima 

naudojant rodiklius, susietus su toliau 

nustatytomis trimis pagrindinėmis poveikio 

trajektorijomis. 

Numatoma, kad Programa bus daromas 

poveikis visuomenei: mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veikla padės spręsti II veiklos 

srityje įvardytus pasaulinius iššūkius, 

įskaitant JT DVT, ir įgyvendinti ES 

politikos prioritetus ir įsipareigojimus, bus 

vykdomos naudingos ir paveikios 
mokslinių tyrimų ir inovacijų misijos, o 

visuomenė bus skatinama aktyviau 

naudotis inovacijomis, o tai prisidės prie 

žmonių gerovės ir siekio kuo skubiau 

sukurti anglies dioksido neišskiriančių 

technologijų ekonomiką ir visuomenę. 

Pažanga, daroma siekiant užtikrinti šį 

poveikį, bus stebima naudojant rodiklius, 

susietus su toliau nustatytomis trimis 

pagrindinėmis poveikio trajektorijomis. 

Or. en 

 

 


