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Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Eriprogrammiga kajastatakse 

kliimamuutusega toimetuleku olulisust 

kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 

kliimakokkuleppe täitmisel ja ÜRO 

kestliku arengu eesmärkide elluviimisel 

ning aidatakse rakendada peamisi 

kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki 

suunata 25 % ELi eelarvekulutustest 

kliimaeesmärkide toetamiseks . 

Eeldatakse, et eriprogrammi alusel 

võetavate meetmete puhul eraldatakse 

kogu eriprogrammi rahastamispaketist 

35 % kliimaeesmärkide täitmiseks. 

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 

eriprogrammi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus ning neid hinnatakse 

uuesti asjaomaste hindamis- ja 

läbivaatamismenetluste käigus. 

(5) Eriprogrammiga kajastatakse 

kliimamuutusega toimetuleku olulisust 

kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 

kliimakokkuleppe täitmisel ja ÜRO 

kestliku arengu eesmärkide elluviimisel 

ning aidatakse rakendada peamisi 

kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki 

suunata 30 % ELi eelarvekulutustest 

kliimaeesmärkide toetamiseks. 

Eriprogrammi alusel võetavate meetmete 

puhul tuleks kogu eriprogrammi 

rahastamispaketist eraldada vähemalt 35 

% ELi kliimaeesmärkide ja -kohustuste 

täitmiseks, kui see on asjakohane. 

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 

eriprogrammi ettevalmistamise ja 

rakendamise käigus, neid jälgitakse, 

nendest antakse teada ning neid 

hinnatakse uuesti asjaomaste hindamis- ja 

läbivaatamismenetluste käigus, tagades, et 

programmi „Euroopa horisont” mõju 

tõttu saavutab Euroopa majandus ja 

ühiskond CO2-neutraalsuse võimalikult 

kiiresti. 

Or. en 
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 (p a) kiirendada üleminekut, et 

saavutada Euroopa majanduse ja 

ühiskonna CO2-neutraalsus võimalikult 

kiiresti. 

Or. en 
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 2 a. Tööprogrammides esitatakse 

nende teemade osas, mida nad käsitlevad, 

programmi kliimavaldkonnaga seotud 

rahastuse hinnanguline osakaal 

protsendina. Komisjon analüüsib, miks 

võivad tekkida olulised erinevused 

nimetatud hinnangu ja asjaomase 

tööprogrammi raames rahastatud 

toetusesaajate koondhinnangute vahel. 

Or. en 
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– arutab, kuidas töötada välja 

innovatsioonisõbralikke õigusakte, järgides 

pidevalt innovatsioonipõhimõtet, ning 

innovaatilist lähenemist riigihangetele, 

sealhulgas avalike innovatsioonihangete 

vahendi suurendamist innovatsiooni 

soodustamiseks. Ka avaliku sektori 

innovatsiooni jälgimiskeskus jätkab 

valitsusesiseselt innovatsiooniga seoses 

tehtavate jõupingutuste toetamist 

uuendatud poliitika toetusvahendiga; 

– arutab, kuidas töötada välja 

innovatsioonisõbralikke õigusakte 

ettevaatuspõhimõtte raames ning 

arendada innovaatilist lähenemist 

riigihangetele, sealhulgas avalike 

innovatsioonihangete vahendi 

suurendamist innovatsiooni 

soodustamiseks. Ka avaliku sektori 

innovatsiooni jälgimiskeskus jätkab 

valitsusesiseselt innovatsiooniga seoses 

tehtavate jõupingutuste toetamist 

uuendatud poliitika toetusvahendiga; 

Or. en 

 


