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6.12.2018 A8-0401/195 

Poprawka  195 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady 

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 41 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Z uwagi na znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, niniejszy 

program przyczyni się do uwzględnienia 

działań w dziedzinie klimatu i do 

osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego 

unijnych wydatków na wkład w realizację 

celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 

25 %. 

(41) Uznając, że zmiana klimatu jest 

jednym z największych wyzwań 

globalnych i społecznych oraz z uwagi na 

znaczenie przeciwdziałania zmianie 

klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii 

na rzecz realizacji porozumienia 

paryskiego i celów zrównoważonego 

rozwoju Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, niniejszy program 

przeznaczy co najmniej 35 % swoich 

wydatków na cele w dziedzinie klimatu, w 

stosownych przypadkach i w ramach 

ogólnego celu Unii, jakim jest 

uwzględnianie działań w dziedzinie 

klimatu, oraz wydatki na poziomie 30 % 

budżetu UE na wspieranie celów w 

dziedzinie klimatu. Odpowiednie działania 

powinno się określić w trakcie 

przygotowania i realizacji konkretnego 

programu oraz poddać ponownej ocenie 

w kontekście odpowiednich ocen 

i przeglądów. Aby monitorować i 

weryfikować ten cel, wszystkie wydatki 

związane z klimatem powinny być 

rejestrowane w celu objęcia wszystkich 

programów budżetowych Unii oraz 

odzwierciedlone w odpowiednich 

częściach programów prac. W ramach 
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czystych technologii energetycznych 

szacowane wydatki na poszczególne 

technologie powinny być przedstawiane w 

podziale umożliwiającym międzynarodowe 

porównanie. W celu uwzględnienia 

zaleceń Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego zawartych w 

sprawozdaniu nr 31/2016 mechanizmy 

związane z uwzględnianiem kwestii 

klimatu powinny – podczas prowadzenia 

sprawozdawczości – wprowadzać podział 

ex post na łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowywanie się do niej. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Poprawka  196 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady 

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 41 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (41a) Jeżeli na podstawie rocznej oceny 

zgodnie z art. 45 Komisja stwierdzi, że 

postępy w zakresie realizacji celu 

programu są niewystarczające, powinna 

podjąć środki naprawcze i opracować plan 

działań, w tym wymierne cele lub wzorce 

wskazujące sposób i konkretne środki 

zapewniające osiągnięcie celu. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Poprawka  197 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady 

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wspieranie tworzenia 

i rozpowszechniania wysokiej jakości 

nowej wiedzy, umiejętności, technologii 

oraz rozwiązań wyzwań globalnych; 

a) wspieranie tworzenia i 

rozpowszechniania wysokiej jakości 

wiedzy, umiejętności, technologii oraz 

rozwiązań opartych zarówno na 

podstawowych badaniach naukowych, jak 

i na badaniach stosowanych, w celu 

sprostania wzywaniom globalnym, w tym 

takim wyzwaniom jak zmiana klimatu, jak 

najszybsze urzeczywistnienie gospodarki i 

społeczeństwa o zerowej emisji netto oraz 

cele zrównoważonego rozwoju ONZ; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Poprawka  198 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady 

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  3a. W ramach ogólnego celu Unii, jakim 

jest uwzględnianie działań w dziedzinie 

klimatu oraz wydatkowanie 30 % budżetu 

UE na wspieranie celów w dziedzinie 

klimatu, na działania w ramach programu 

przeznacza się co najmniej 35 % jego 

wydatków na cele w dziedzinie klimatu, w 

stosownych przypadkach. Odpowiednie 

działania określa się wcześniej w trakcie 

procesu strategicznego planowania oraz 

przygotowania i realizacji konkretnego 

programu, a następnie poddaje ponownej 

ocenie w kontekście procedur 

monitorowania i sprawozdawczości oraz 

odpowiednich ocen i przeglądów. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Poprawka  199 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

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

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady 

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  3b. Jeżeli na podstawie rocznej oceny 

zgodnie z art. 45 Komisja stwierdzi, że 

postępy w zakresie realizacji celu 

programu są niewystarczające, podejmuje 

środki naprawcze i opracowuje plan 

działań, w tym wymierne cele lub wzorce 

wskazujące sposób i konkretne środki 

zapewniające osiągnięcie celu. 

Or. en 



 

AM\1171665PL.docx  PE631.577v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

6.12.2018 A8-0401/200 

Poprawka  200 

Jakop Dalunde 

w imieniu grupy Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady 

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik V – akapit 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Oczekuje się, że program osiągnie 

oddziaływanie społeczne dzięki 

przyczynieniu się do realizacji priorytetów 

polityki UE poprzez badania naukowe 

i innowacje, generowaniu korzyści 

i oddziaływania poprzez misje w zakresie 

badań naukowych i innowacji oraz 

wzmocnieniu absorbcji innowacji przez 

społeczeństwo. Postępy na drodze do 

osiągnięcia tego oddziaływania będą 

monitorowane za pomocą wskaźników 

orientacyjnych ustalanych w odniesieniu 

do poniższych czterech kluczowych 

ścieżek oddziaływania. 

Oczekuje się, że program osiągnie 

oddziaływanie społeczne dzięki 

przyczynieniu się do pokonania 

globalnych wyzwań zidentyfikowanych w 

filarze II, w tym celów zrównoważonego 

rozwoju ONZ, oraz realizacji priorytetów i 

zobowiązań polityki UE poprzez badania 

naukowe i innowacje, generowaniu 

korzyści i oddziaływania poprzez misje w 

zakresie badań naukowych i innowacji oraz 

wzmocnieniu absorpcji innowacji przez 

społeczeństwo, przyczyniając się 

ostatecznie do dobrostanu społeczeństwa, 

a także do jak najszybszego 

urzeczywistnienia gospodarki i 

społeczeństwa o zerowej emisji netto. 

Postępy na drodze do osiągnięcia tego 

oddziaływania będą monitorowane za 

pomocą wskaźników orientacyjnych 

ustalanych w odniesieniu do poniższych 

czterech kluczowych ścieżek 

oddziaływania. 

Or. en 

 

 


