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6.12.2018 A8-0401/195 

Amendamentul  195 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 41 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în concordanță cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor de combatere a schimbărilor 

climatice în politicile Uniunii și la 

atingerea țintei globale ca 25 % din 

cheltuielile bugetului UE să sprijine 

obiectivele climatice. 

(41) Recunoscând schimbările 

climatice ca fiind una dintre cele mai 

mari și mai importante provocări globale 

și societale și reflectând importanța 

combaterii schimbărilor climatice în 

concordanță cu angajamentele Uniunii de a 

pune în aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite (ODD le 

ONU), acest program va contribui pentru 

obiectivele climatice cu cel puțin 35 % din 

fondurile pe care le acordă, după caz, și 

ca parte a obiectivului general al UE de a 

integra acțiunile de combatere a 

schimbărilor climatice în politicile sale și 

de a cheltui 30 % din bugetul UE pentru 

sprijinirea obiectivelor climatice. 

Acțiunile relevante ar trebui să fie 

identificate în cursul pregătirii și punerii 

în aplicare a programului specific și să fie 

reevaluate în contextul proceselor de 

evaluare și de revizuire relevante. Pentru 

a monitoriza și verifica obiectivul 

respectiv, toate cheltuielile legate de climă 

ar trebui să fie înregistrate pentru a 

acoperi toate programele bugetare ale UE 

și ar trebui să se reflecte în părțile 

corespunzătoare ale programelor de 
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lucru. În cadrul tehnologiei energetice 

curate, cheltuielile estimate pentru 

anumite tehnologii ar trebui defalcate 

asigurând comparabilitatea 

internațională. Pentru a da curs 

recomandărilor făcute de Curtea de 

Conturi Europene în Raportul special nr. 

31/2016, mecanismele de integrare a 

aspectelor legate de climă ar trebui să 

facă diferența ex-post între atenuare și 

adaptare în cadrul raportării. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Amendamentul  196 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 41 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (41a) În cazul în care, pe baza evaluării 

sale anuale efectuate în temeiul articolul 

45, Comisia concluzionează că se 

înregistrează progrese insuficiente în ceea 

ce privește îndeplinirea obiectivului 

programului, Comisia ar trebui să ia 

măsuri corective și să prezinte un plan de 

acțiune, inclusiv obiective sau modele 

cuantificabile cu privire la modul în care 

se poate asigura atingerea obiectivului și 

la măsurile concrete de luat în acest scop. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Amendamentul  197 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să sprijine crearea și difuzarea unor 

cunoștințe, competențe, tehnologii și soluții 

la provocările globale noi și de înaltă 

calitate; 

(a) să sprijine crearea și difuzarea unor 

cunoștințe, competențe, tehnologii și soluții 

de înaltă calitate, bazate atât pe cercetarea 

fundamentală, cât și pe cea aplicată, 

pentru a aborda provocările globale, 

inclusiv schimbările climatice, obținerea 

cât mai curând cu putință a unei 

economii și societăți cu emisii nete egale 

cu zero și atingerea ODD ale ONU; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Amendamentul  198 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  3a. În cadrul obiectivului general al 

Uniunii de integrare a acțiunilor climatice 

și de cheltuire a 30 % din bugetul UE în 

sprijinul obiectivelor privind clima, 

acțiunile din cadrul programului 

contribuie la obiectivele climatice cu cel 

puțin 35 % din fondurile pe care le 

acordă, după caz. Acțiunile relevante sunt 

identificate ex-ante în cursul procesului 

de planificare strategică și al pregătirii și 

punerii în aplicare a programului specific 

și sunt reevaluate în contextul 

monitorizării și raportării și al proceselor 

de evaluare și de reexaminare relevante. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Amendamentul  199 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

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

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  3b. În cazul în care, pe baza evaluării sale 

anuale efectuate în temeiul articolul 45, 

Comisia concluzionează că se 

înregistrează progrese insuficiente în ceea 

ce privește îndeplinirea obiectivului 

programului, Comisia ia măsuri corective 

și prezintă un plan de acțiune, inclusiv 

obiective sau modele cuantificabile cu 

privire la modul în care se poate asigura 

atingerea obiectivului și la măsurile 

concrete de luat în acest scop. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Amendamentul  200 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Anexa V – paragraful 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se preconizează că programul va avea un 

impact societal prin abordarea priorităților 

de politică ale UE prin intermediul C&I, 

producând beneficii și impact prin misiuni 

de C&I și consolidând utilizarea inovării în 

societate. Progresul către realizarea acestui 

impact va fi monitorizat prin indicatori 

indirecți definiți în funcție de următoarele 

patru căi de impact principale. 

Se preconizează că programul va avea un 

impact societal prin abordarea provocărilor 

globale, astfel cum sunt definite de 

pilonul II, inclusiv de ODD ale ONU, 

precum și a priorităților de politică și 

angajamentelor UE prin intermediul C&I, 

producând beneficii și impact prin misiuni 

de C&I și consolidând utilizarea inovării în 

societate, contribuind în cele din urmă la 

bunăstarea oamenilor și la obținerea cât 

mai curând cu putință a unei economii și 

societăți cu emisii nete egale cu zero. 
Progresul către realizarea acestui impact va 

fi monitorizat prin indicatori indirecți 

definiți în funcție de următoarele patru căi 

de impact principale. 

Or. en 

 

 


