
 

AM\1171665HU.docx  PE631.577v01-00 
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6.12.2018 A8-0401/195 

Módosítás  195 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Európai horizont – A kutatási és innovációs keretprogram részvételi és terjesztési 

szabályainak megállapítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) A Párizsi Megállapodás és az 

ENSZ fenntartható fejlesztési céljai 

végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 

kötelezettséggel összhangban el kell 

ismerni az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem jelentőségét, és a programnak 

hozzá kell járulnia az éghajlat-politika 

érvényesítéséhez oly módon, hogy az 

uniós költségvetési kiadások 25 %-a 

támogassa az éghajlat-politikai célokat. 

(41) Tudomásul véve, hogy az 

éghajlatváltozás az egyik legnagyobb 

globális és társadalmi kihívás, a kezelése 

érdekében teendő fellépések fontosságát 

tükrözve és összhangban azzal, hogy az 

EU elkötelezte magát az Egyesült 

Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 

a Párizsi Megállapodás végrehajtása 

mellett, az éghajlati szempontok 

érvényesítésére és az uniós költségvetési 

kiadások 30 %-ának éghajlat-politikai 

célok támogatására fordítására irányuló 

általános uniós célkitűzés részeként ez a 

program megfelelő módon kiadásainak 

legalább 35 %-ával fog hozzájárulni az 

éghajlat-politikai célkitűzések 

támogatásához. A releváns fellépések 

meghatározására az egyedi program 

kidolgozása és végrehajtása folyamán 

kerül sor, majd e fellépéseket a 

kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati 

folyamatok keretében újra kell értékelni. 

E célkitűzés nyomon követése és 

ellenőrzése érdekében minden éghajlattal 

összefüggő kiadást rögzíteni kell 

valamennyi uniós költségvetési programra 

vonatkozóan, és a munkaprogramok 

megfelelő részeiben fel kell tüntetni. A 
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tiszta energiával kapcsolatos technológia 

keretében a konkrét technológiára 

fordított becsült kiadást oly módon kell 

lebontani, hogy biztosítani lehessen a 

nemzetközi összehasonlíthatóságot. Az 

Európai Számvevőszék ajánlásainak 

(31/2016. sz. különjelentés) 

figyelembevétele érdekében az éghajlat-

politikai szempontok érvényesítését 

szolgáló mechanizmusok esetében 

utólagosan különbséget kell tenni a 

mérséklés és az alkalmazkodás között. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.12.2018 A8-0401/196 

Módosítás  196 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Európai horizont – A kutatási és innovációs keretprogram részvételi és terjesztési 

szabályainak megállapítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

41 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (41a) amennyiben a 45. cikk szerinti 

éves értékelése alapján a Bizottság arra a 

következtetésre jut, hogy nem történt 

megfelelő előrelépés a program céljának 

eléréséhez, korrekciós intézkedéseket kell 

hoznia és cselekvési tervet kell készítenie, 

amelyek számszerűsíthető célokat és 

modelleket tartalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mikor és milyen 

konkrét intézkedésekkel biztosítható a cél 

elérése. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Módosítás  197 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Európai horizont – A kutatási és innovációs keretprogram részvételi és terjesztési 

szabályainak megállapítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a magas színvonalú új ismeretek, 

készségek, technológiák és a globális 

kihívásokra kidolgozott megoldások 

létrehozásának és terjesztésének 

támogatása; 

a) az alapkutatáson és az alkalmazott 

kutatáson egyaránt alapuló, magas 

színvonalú ismeretek, készségek, 

technológiák és megoldások 

létrehozásának és terjesztésének 

támogatása a globális kihívások, többek 

között az éghajlatváltozás, a nulla nettó 

kibocsátású gazdaság és társadalom 

mihamarabbi elérése, és az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljai tekintetében 

szükséges fellépés érdekében; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Módosítás  198 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Európai horizont – A kutatási és innovációs keretprogram részvételi és terjesztési 

szabályainak megállapítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (3a) Az éghajlat-politikai fellépések 

érvényesítésére és az uniós költségvetés 

30%-ának az éghajlat-politikai 

célkitűzések támogatása érdekében 

történő felhasználására vonatkozó 

általános uniós célkitűzés részeként a 

program szerinti intézkedéseknek adott 

esetben legalább a program kiadásainak 

35 %-ával hozzá kell járulniuk az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzésekhez. A releváns fellépések 

előzetes, a stratégiai tervezési folyamat 

idején történő meghatározására az egyedi 

program kidolgozása és végrehajtása 

folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a 

kapcsolódó nyomon követés, jelentéstétel, 

értékelések és felülvizsgálati folyamatok 

keretében újra kell értékelni. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Módosítás  199 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Európai horizont – A kutatási és innovációs keretprogram részvételi és terjesztési 

szabályainak megállapítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (3b) Amennyiben a 45. cikk szerinti éves 

értékelése alapján a Bizottság arra a 

következtetésre jut, hogy nem történt 

megfelelő előrelépés a program céljának 

eléréséhez, korrekciós intézkedéseket kell 

hoznia és cselekvési tervet kell készítenie, 

amelyek számszerűsíthető célokat és 

modelleket tartalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mikor és milyen 

konkrét intézkedésekkel biztosítható a cél 

elérése. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Módosítás  200 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

Európai horizont – A kutatási és innovációs keretprogram részvételi és terjesztési 

szabályainak megállapítása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A programnak várhatóan lesz társadalmi 

hatása a következők révén: az uniós 

szakpolitikai prioritások kezelése a K+I 

segítségével, az előnyök és a hatások K+I 

küldetéseken keresztül történő biztosítása, 

valamint az innováció társadalmi 

elterjedésének erősítése. A szóban forgó 

hatás felé tett előrehaladás nyomon 

követése az alábbi négy kulcsfontosságú 

hatásútvonal mentén meghatározott 

helyettesítő mutatók segítségével történik. 

A programnak várhatóan lesz társadalmi 

hatása a következők révén: a II. pillérben 

meghatározott globális kihívások, ezen 

belül az ENSZ fenntartható fejlesztési 

céljai, valamint az uniós szakpolitikai 

prioritások és kötelezettségvállalások 

kezelése a K+I segítségével, az előnyök és 

a hatások K+I küldetéseken keresztül 

történő biztosítása, valamint az innováció 

társadalmi elterjedésének erősítése, végső 

soron hozzájárulás az emberek jólétéhez, 

illetve a nulla nettó kibocsátású gazdaság 

és társadalom mihamarabbi eléréséhez. A 

szóban forgó hatás felé tett előrehaladás 

nyomon követése az alábbi négy 

kulcsfontosságú hatásútvonal mentén 

meghatározott helyettesítő mutatók 

segítségével történik. 

Or. en 

 

 


