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6.12.2018 A8-0401/195 

Alteração  195 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 41 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(41) A fim de refletir a importância da 

luta contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos 

assumidos pela União no sentido de aplicar 

o Acordo de Paris e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, o presente Programa contribuirá 

para integrar as ações em matéria de 

clima e para alcançar a meta global de 

destinar 25 % do orçamento da UE a ações 

que favoreçam a realização dos objetivos 

climáticos. 

(41) A fim de reconhecer as alterações 

climáticas como um dos maiores desafios 

globais e societais e de refletir a 

importância da luta contra as alterações 

climáticas, em consonância com os 

compromissos assumidos pela União no 

sentido de aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente Programa 

destinará pelo menos 35 % das suas 

despesas, se necessário, a ações que 

favoreçam a consecução dos objetivos 

climáticos como parte do objetivo geral da 

União de integrar a luta contra as 

alterações climáticas e de atribuir 30 % do 

orçamento da UE. As medidas pertinentes 

devem ser identificadas durante a 

preparação e a execução do FEAMP e 

reavaliadas no contexto dos processos de 

avaliação e de revisão pertinentes. Para 

monitorizar e verificar este objetivo, todas 

as despesas relacionadas com o clima 

devem ser registadas, de molde a cobrir 

todos os programas orçamentais da 

União, devendo estar refletidas nas partes 

adequadas dos programas de trabalho. No 

atinente à tecnologia de energia limpa, 

deve ser discriminada a despesa estimada 
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com tecnologias específicas, de forma a 

garantir a comparabilidade internacional. 

Para dar resposta às recomendações do 

Tribunal de Contas Europeu no seu 

Relatório 31/2016, os mecanismos de 

integração da ação climática devem 

estabelecer uma distinção ex post entre 

atenuação e adaptação aquando da 

comunicação de informações. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Alteração  196 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 41-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (41-A) Sempre que, com base na sua 

avaliação anual realizada nos termos do 

artigo 45.º, a Comissão concluir que não 

se realizaram progressos suficientes para 

cumprir o objetivo do programa, a 

Comissão deve tomar medidas corretivas e 

apresentar um plano de ação, que inclua 

metas ou modelos quantificáveis, sobre a 

forma como pode ser assegurada a 

consecução do objetivo e com que 

medidas concretas. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Alteração  197 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Apoio à criação e difusão de novos 

conhecimentos, competências, tecnologias 

e soluções de elevada qualidade para 

enfrentar os desafios globais; 

(a) Apoio à criação e difusão de 

conhecimentos, competências, tecnologias 

e soluções de elevada qualidade, com base 

em investigação fundamental e aplicada, 
para enfrentar os desafios globais, 

nomeadamente as alterações climáticas, 

uma economia com zero emissões líquidas 

e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Alteração  198 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  3-A. No âmbito do objetivo geral da União 

de integrar as ações climáticas e 

despender 30 % do orçamento da UE no 

apoio aos objetivos climáticos, as ações no 

âmbito do Programa devem contribuir 

para, pelo menos, 35 % das despesas do 

programa referentes a objetivos em 

matéria de clima, sempre que necessário. 

Durante o processo de planeamento 

estratégico, a preparação e a 

implementação do programa específico, 

são identificadas ações relevantes  

ex-ante, as quais são reavaliadas no 

contexto dos processos de monitorização e 

comunicação de informações, bem como 

das avaliações relevantes e dos processos 

de revisão. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Alteração  199 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  3-B. Sempre que, com base na sua 

avaliação anual realizada nos termos do 

artigo 45.º, a Comissão concluir que não 

se realizaram progressos suficientes para 

cumprir o objetivo do programa, a 

Comissão toma medidas corretivas e 

apresenta um plano de ação, que inclua 

metas ou modelos quantificáveis, sobre a 

forma como pode ser assegurada a 

consecução do objetivo e com que 

medidas concretas. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Alteração  200 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Anexo V – parágrafo 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Prevê-se que o Programa tenha impacto 

societal ao incidir nas prioridades políticas 

da UE através de I&I, produzindo 

benefícios e impactos através de missões 

de I&I e reforçando a aceitação da 

inovação na sociedade.  Os progressos 

relativamente a este impacto serão 

acompanhados com indicadores de 

substituição fixados de acordo com as 

seguintes quatro principais vias de 

impacto. 

Prevê-se que o Programa tenha impacto 

societal ao incidir nos desafios globais 

identificados no Pilar II, designadamente 

os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, bem 

como as prioridades políticas e os 

compromissos da UE através de I&I, 

produzindo benefícios e impactos através 

de missões de I&I e reforçando a aceitação 

da inovação na sociedade, o que, em 

última instância, contribuirá para o 

bem-estar dos cidadãos e para alcançar 

uma economia e uma sociedade europeias 

com zero emissões líquidas o mais 

rapidamente possível. Os progressos 

relativamente a este impacto serão 

acompanhados com indicadores de 

substituição fixados de acordo com as 

seguintes quatro principais vias de 

impacto. 

Or. en 

 

 


