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Pakeitimas 295 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą ir Sąjungos įsipareigojimą 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir siekti 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 

ši specialioji programa padės integruoti 

klimato srities veiksmus ir užtikrinti, kad 

klimato politikos tikslams pasiekti būtų 

skiriama iš viso 25 proc. ES išlaidų. Pagal 

šią specialiąją programą vykdomi veiksmai 

turėtų sudaryti 35 proc. viso programos 

finansinio paketo siekiant klimato tikslų. 

Atitinkami veiksmai bus nustatyti 

specialiosios programos rengimo ir 

įgyvendinimo metu ir jie bus iš naujo 

įvertinti atsižvelgiant į atitinkamus 

vertinimus ir peržiūros procesus; 

(5) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą ir Sąjungos įsipareigojimą 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir siekti 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 

ši specialioji programa padės integruoti 

klimato srities veiksmus ir užtikrinti, kad 

klimato politikos tikslams pasiekti būtų 

skiriama iš viso 30 proc. ES išlaidų. Pagal 

šią specialiąją programą vykdomi veiksmai 

turėtų sudaryti bent 35 proc. viso 

programos finansinio paketo siekiant ES 

klimato tikslų ir vykdant su klimatu 

susijusius įsipareigojimus, kai tinkama. 

Atitinkami veiksmai bus nustatyti 

specialiosios programos rengimo ir 

įgyvendinimo metu ir jie bus stebimi, apie 

juos bus teikiamos ataskaitos, jie bus iš 

naujo įvertinti atsižvelgiant į atitinkamus 

vertinimus ir peržiūros procesus 

užtikrinant, kad programa „Europos 

horizontas“ padėtų kuo skubiau sukurti 

anglies dioksido neišskiriančių 

technologijų ekonomiką ir visuomenę. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Užtikrinti nuoseklumą su Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) 

pozicijos, priimtos dėl reglamento dėl mokslinių tyrimų sistemos įsteigimo 9 straipsnio, 

formuluote. 
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Pakeitimas 296 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies p a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pa. spartinti perėjimą prie anglies 

dioksido neišskiriančių technologijų 

ekonomikos ir visuomenės. 

Or. en 
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Pakeitimas 297 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šalia darbo programų temų 

nurodoma su klimatu susijusio 

Programos indėlio procentinės dalies 

duomenys. Komisija išnagrinėja galimus 

didelius neatitikimus tarp šių duomenų ir 

bendrų duomenų apie finansuojamus 

naudos gavėjus toje darbo programoje. 

Or. en 
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Pakeitimas 298 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Pavel Poc, Jytte Guteland 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 1 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– aptars inovacijoms palankią 

reglamentavimo plėtrą nuolat taikant 

inovacijų principą ir kuriant novatoriškus 

viešųjų pirkimų metodus, įskaitant 

inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų 

skatinimo ir tobulinimo priemonę, kuri 

palaikytų inovacijas. Viešojo sektoriaus 

inovacijų stebėjimo tarnyba taip pat toliau 

rems vyriausybės vidaus inovacijų 

pastangas, panaudodama atnaujintą 

politikos paramos priemonę; 

– aptars inovacijoms palankią 

reglamentavimo plėtrą laikantis atsargumo 

principo ir kuriant novatoriškus viešųjų 

pirkimų metodus, įskaitant inovacinių 

sprendimų viešųjų pirkimų skatinimo ir 

tobulinimo priemonę, kuri palaikytų 

inovacijas. Viešojo sektoriaus inovacijų 

stebėjimo tarnyba taip pat toliau rems 

vyriausybės vidaus inovacijų pastangas, 

panaudodama atnaujintą politikos paramos 

priemonę; 

Or. en 

 


