
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.12.2018 A8-0401/195 

Pozmeňujúci návrh  195 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Vzhľadom na význam riešenia 

zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 

plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného 

rozvoja OSN tento program bude 

prispievať k presadzovaniu opatrení na 

ochranu klímy a dosiahnutiu celkového 

cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na 

podporu cieľov v oblasti klímy. 

(41) Uznávajúc, že zmena klímy je 

jedna z najväčších globálnych a 

spoločenských výziev, a vzhľadom na 

naliehavosť riešenia zmeny klímy v súlade 

so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a 

ciele udržateľného rozvoja OSN tento 

program bude prispievať najmenej 35 % 

svojich výdavkov k plneniu  cieľov v 

oblasti klímy tak, ako je potrebné a v 

zmysle všeobecného cieľa EÚ, ktorým je 

začleňovanie opatrení v oblasti klímy a 

využívanie 30 % rozpočtu EÚ na podporu 

cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy a 

implementácie osobitného programu by sa 

príslušné akcie mali určiť a opätovne 

posúdiť v kontexte príslušných hodnotení 

a procesov preskúmania. S cieľom 

monitorovať a overovať tento cieľ by sa 

všetky výdavky súvisiace s klímou mali 

zaznamenávať tak, aby sa pokryli všetky 

rozpočtové programy EÚ a mali by byť 

zohľadnené v príslušných častiach 

pracovných programov. V rámci 

technológie čistej energie by sa 

odhadované výdavky na konkrétne 

technológie mali rozdeliť, aby sa 

zabezpečila medzinárodná 

porovnateľnosť. Aby sa mohli riešiť 
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odporúčania Európskeho dvora audítorov 

uvedené v osobitnej správe č. 31 z roku 

2016, mechanizmy začleňovania opatrení 

v oblasti klímy by mali pri podávaní správ 

rozlišovať ex post medzi zmierňovaním a 

prispôsobením sa. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Pozmeňujúci návrh  196 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (41a) Ak Komisia na základe svojho 

ročného hodnotenia podľa článku 45 

dospeje k záveru, že sa nedosiahol 

dostatočný pokrok pri plnení cieľa 

programu, mala by prijať nápravné 

opatrenia a predložiť akčný plán vrátane 

kvantifikovateľných cieľov alebo modelov 

s uvedením, ako a akými konkrétnymi 

opatreniami možno zabezpečiť 

dosiahnutie cieľa. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Pozmeňujúci návrh  197 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podporovať vznik a šírenie nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení globálnych výziev; 

a) podporovať vznik a šírenie 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení, a to na základe základného aj 

aplikovaného výskumu, s cieľom riešiť 

globálne výzvy vrátane zmeny klímy, čo 

najrýchlejšieho dosiahnutia hospodárstva 

a spoločnosti s nulovou bilanciou emisií a 

cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 

rozvoja; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Pozmeňujúci návrh  198 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  3a. V rámci všeobecného cieľa Únie, 

ktorým je začleňovanie opatrení v oblasti 

klímy a využívanie 30 % rozpočtu EÚ na 

podporu cieľov v oblasti klímy by akcie v 

rámci programu mali prispievať najmenej 

35 % výdavkov programu k plneniu 

cieľov v oblasti klímy tak, ako je potrebné. 

V procese strategického plánovania a 

počas prípravy a implementácie 

osobitného programu by sa mali príslušné 

akcie určiť ex ante a opätovne posúdiť 

v kontexte monitorovania a podávania 

správ, príslušných hodnotení a procesov 

preskúmania. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Pozmeňujúci návrh  199 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  3b. Ak Komisia na základe svojho 

ročného hodnotenia podľa článku 45 

dospeje k záveru, že sa nedosiahol 

dostatočný pokrok pri plnení cieľa 

programu, prijme nápravné opatrenia a 

predloží akčný plán vrátane 

kvantifikovateľných cieľov alebo modelov 

s uvedením, ako a akými konkrétnymi 

opatreniami možno zabezpečiť 

dosiahnutie cieľa. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Pozmeňujúci návrh  200 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Príloha V – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení politických priorít EÚ 

prostredníctvom výskumu a inovácií, v 

prínosoch a vplyve, ktoré bude mať plnenie 

výskumných a inovačných misií, a v 

posilnení šírenia inovácií v spoločnosti. 

Pokrok pri dosahovaní tohto vplyvu sa 

bude monitorovať prostredníctvom 

zástupných ukazovateľov stanovených 

podľa týchto štyroch kľúčových dráh 

vplyvu. 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení globálnych výziev tak, 

ako sú vymedzené v druhom pilieri 

vrátane cieľov OSN v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja, ako aj politických 

priorít a záväzkov EÚ prostredníctvom 

výskumu a inovácií, v prínosoch a vplyve, 

ktoré bude mať plnenie výskumných a 

inovačných misií, a v posilnení šírenia 

inovácií v spoločnosti, čo v konečnom 

dôsledku prispeje k dobrým životným 

podmienkam ľudí a k čo najrýchlejšiemu 

dosiahnutiu hospodárstva a spoločnosti s 

nulovou bilanciou emisií. Pokrok pri 

dosahovaní tohto vplyvu sa bude 

monitorovať prostredníctvom zástupných 

ukazovateľov stanovených podľa týchto 

štyroch kľúčových dráh vplyvu. 

Or. en 

 

 


