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6.12.2018 A8-0401/195 

Pozměňovací návrh  195 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 41 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Vzhledem k významu boje proti 

změně klimatu v souladu se závazky Unie 

k provádění Pařížské dohody a cílů 

udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 

program k začlenění opatření v oblasti 

klimatu a k dosažení celkového cíle 25 % 

výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu 

cílů v oblasti klimatu. 

(41) Při vědomí toho, že změna klimatu 

je jednou z největších globálních a 

společenských výzev, a vzhledem 
k významu boje proti změně klimatu 

v souladu se závazky Unie k provádění 

Pařížské dohody a cílů udržitelného 

rozvoje OSN přispěje tento program 

přiměřeně nejméně 35 % svých výdajů k 

plnění cílů v oblasti klimatu jakožto 

součást celkového cíle EU, kterým je 

začlenění opatření v oblasti klimatu, a 

celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU 

na podporu cílů v oblasti klimatu. 

Příslušná opatření by měla být vymezena 

během přípravy a provádění konkrétního 

programu a opětovně posouzena v 

kontextu příslušných postupů hodnocení 

a přezkumů. V zájmu monitorování a 

kontroly tohoto cíle by měly být veškeré 

výdaje související s ochranou klimatu 

zaznamenávány, tak aby zahrnuly všechny 

programy hrazené z rozpočtu EU, a 

musejí být zaneseny do příslušných částí 

pracovních programů. Jejich odhadované 

výdaje na konkrétní technologie v rámci 

technologie pro výrobu čisté energie by 

měly být rozčleněny tak, aby bylo možné 

jejich mezinárodní srovnání. Pro splnění 

doporučení Evropského účetního dvora 
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uvedených ve zvláštní zprávě č. 31 z roku 

2016 by mechanismy pro začlenění v 

oblasti klimatu měly při předkládání zpráv 

rozlišovat ex post mezi zmírňováním 

následků a přizpůsobováním se. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Pozměňovací návrh  196 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 41 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (41a) Pokud Komise na základě svého 

ročního hodnocení podle článku 45 

dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 

dostatečného pokroku ke splnění cíle 

programu, měla by přijmout nápravná 

opatření a předložit akční plán, včetně 

kvantifikovatelných cílů nebo modelů, 

které stanoví, jak a jakými konkrétními 

opatřeními může být dosažení tohoto cíle 

zajištěno. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Pozměňovací návrh  197 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podporovat vytváření a šíření 

vysoce kvalitních nových znalostí, 

dovedností, technologií a řešení globálních 

výzev; 

a) podporovat vytváření a šíření 

vysoce kvalitních znalostí, dovedností, 

technologií a řešení, a to na základě jak 

základního, tak aplikovaného výzkumu s 

cílem řešit globální výzvy včetně změny 

klimatu, dosažení hospodářství a 

společnosti, které budou mít nulové čisté 

emise, cílů udržitelného rozvoje OSN; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Pozměňovací návrh  198 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V rámci celkového cíle Unie, kterým je 

začlenění opatření v oblasti klimatu a 

vyčlenění 30 % rozpočtu EU na podporu 

cílů v oblasti klimatu přispějí opatření 

tohoto programu ve vhodných případech 

nejméně 35 % výdajů z programu na cíle 

v oblasti klimatu. Příslušná opatření se 

vymezí ex ante během přípravy a 

provádění konkrétního programu a 

opětovně posoudí v kontextu 

monitorování a podávání zpráv, 

příslušných postupů hodnocení a 

přezkumů. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Pozměňovací návrh  199 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

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

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Pokud Komise na základě svého 

ročního hodnocení podle článku 45 

dospěje k závěru, že nebylo dosaženo 

dostatečného pokroku ke splnění cíle 

programu, přijme nápravná opatření 

a předloží akční plán, včetně 

kvantifikovatelných cílů nebo modelů, 

které stanoví, jak a jakými konkrétními 

opatřeními může být dosažení tohoto cíle 

zajištěno. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Pozměňovací návrh  200 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

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

Návrh nařízení 

Příloha V – bod 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Očekává se, že program bude mít 

společenský dopad ve formě řešení 

politických priorit EU prostřednictvím 

výzkumu a inovací, přínosů a výsledků 

prostřednictvím misí v oblasti výzkumu a 

inovací a ve formě širšího zavádění inovací 

ve společnosti.  Pokrok k dosažení těchto 

dopadů bude sledován prostřednictvím 

zástupných ukazatelů stanovených podél 

osy těchto třech klíčových způsobů 

dosahování dopadů. 

Očekává se, že program bude mít 

společenský dopad ve formě řešení 

globálních výzev definovaných v pilíři II 

včetně cílů udržitelného rozvoje OSN, 

jakož i politických priorit a závazků EU 

prostřednictvím výzkumu a inovací, 

přínosů a výsledků prostřednictvím misí v 

oblasti výzkumu a inovací a ve formě 

širšího zavádění inovací ve společnosti, 

čímž v konečném důsledku přispěje k 

blahobytu lidí a k co nejrychlejšímu 

dosažení hospodářství a společnosti, které 

budou mít nulové čisté emise. Pokrok k 

dosažení těchto dopadů bude sledován 

prostřednictvím zástupných ukazatelů 

stanovených podél osy těchto třech 

klíčových způsobů dosahování dopadů. 

Or. en 

 

 


