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7.12.2018 A8-0410/295 

Pozmeňujúci návrh  295 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

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

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Vzhľadom na význam riešenia 

zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 

plniť Parížsku dohodu a ciele OSN 

týkajúce sa udržateľného rozvoja bude 

tento osobitný program prispievať k 

uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a 

dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 

výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu 

cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že 

akcie v rámci tohto osobitného programu 

prispejú 35 % k celkovému finančnému 

krytiu osobitného programu na ciele v 

oblasti klímy. Príslušné akcie sa 

identifikujú počas prípravy a vykonávania 

osobitného programu a opätovne sa 

posúdia v kontexte príslušných hodnotení a 

postupov preskúmania. 

(5) Vzhľadom na význam riešenia 

zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 

plniť Parížsku dohodu a ciele OSN 

týkajúce sa udržateľného rozvoja bude 

tento osobitný program prispievať k 

uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a 

dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 

výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu 

cieľov v oblasti klímy. Akcie v rámci tohto 

osobitného programu by mali prispieť 

aspoň 35 % z celkového finančného krytia 
osobitného programu na ciele a prípadne 

záväzky EÚ v oblasti klímy. Príslušné 

akcie sa identifikujú počas prípravy a 

vykonávania osobitného programu, budú 

sa monitorovať, predloží sa o nich správa 
a opätovne sa posúdia v kontexte 

príslušných hodnotení a postupov 

preskúmania s cieľom zabezpečiť, aby 

Horizont Európa prispieval k čo 

najrýchlejšiemu dosiahnutiu európskeho 

hospodárstva a spoločnosti s nulovými 

emisiami. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto PN je zabezpečenie konzistentnosti znenia s pozíciou výboru ITRE k článku 9 

nariadenia, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum. 
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7.12.2018 A8-0410/296 

Pozmeňujúci návrh  296 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

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

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno  pa (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 pa) urýchliť prechod k čo 

najrýchlejšiemu dosiahnutiu európskeho 

hospodárstva a spoločnosti s nulovými 

emisiami. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/297 

Pozmeňujúci návrh  297 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

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

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Článok 11 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Pracovné programy obsahujú pre 

jednotlivé témy, ktorých sa týkajú, odhad 

percentuálneho podielu príspevku 

programu, ktorý je relevantný z hľadiska 

klímy. Komisia vykoná analýzu dôvodov 

prípadných značných nezrovnalostí medzi 

týmto odhadom a súhrnnými odhadmi 

prijímateľov, ktorí získali financovanie z 

uvedeného pracovného programu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/298 

Pozmeňujúci návrh  298 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

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

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– bude diskutovať o vypracovaní 

právnych predpisov podporujúcich 

inováciu, a to prostredníctvom ďalšieho 

uplatňovania zásady inovácie a rozvoja 

inovatívnych prístupov v oblasti verejného 

obstarávania vrátane rozvíjania a 

zlepšovania nástroja verejného 

obstarávania inovácií na podporu inovácie. 

Stredisko pre monitorovanie inovácie vo 

verejnom sektore bude taktiež naďalej 

podporovať úsilie o vnútornú inováciu 

verejnej správy, a to súbežne s 

prepracovaným nástrojom politickej 

podpory, 

– bude diskutovať o vypracovaní 

právnych predpisov podporujúcich 

inováciu v rámci zásady predbežnej 

opatrnosti a rozvoja inovatívnych 

prístupov v oblasti verejného obstarávania 

vrátane rozvíjania a zlepšovania nástroja 

verejného obstarávania inovácií na 

podporu inovácie. Stredisko pre 

monitorovanie inovácie vo verejnom 

sektore bude taktiež naďalej podporovať 

úsilie o vnútornú inováciu verejnej správy, 

a to súbežne s prepracovaným nástrojom 

politickej podpory, 

Or. en 

 


