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Pozměňovací návrh  295 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se 

provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na význam boje proti 

změnám klimatu v souladu se závazky 

Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 

udržitelného rozvoje OSN tento zvláštní 

program přispěje k začlenění opatření v 

oblasti klimatu a k dosažení celkového cíle, 

aby 25 % výdajů z rozpočtu EU šlo na 

podporu cílů v oblasti klimatu. 

Předpokládá se, že opatření v rámci tohoto 

zvláštního programu přispějí 35 % 

celkového finančního krytí zvláštního 

programu k cílům v oblasti klimatu. Během 

přípravy a provádění zvláštního programu 

budou identifikována relevantní opatření, 

která budou znovu posouzena během 

příslušných hodnocení a přezkumů. 

(5) S ohledem na význam boje proti 

změnám klimatu v souladu se závazky 

Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 

udržitelného rozvoje OSN tento zvláštní 

program přispěje k začlenění opatření v 

oblasti klimatu a k dosažení celkového cíle, 

aby 30 % výdajů z rozpočtu EU šlo na 

podporu cílů v oblasti klimatu. Opatření 

v rámci tohoto zvláštního programu by 

měla přispět alespoň 35 % celkového 

finančního krytí zvláštního programu 

k cílům a případně závazkům EU v oblasti 

klimatu. Během přípravy a provádění 

zvláštního programu budou identifikována 

relevantní opatření, která budou 

monitorována a znovu posouzena během 

příslušných hodnocení a přezkumů, 

přičemž se o nich bude podávat zpráva, s 

cílem zajistit, aby Horizont Evropa 

přispíval k evropskému hospodářství a 

společnosti, které budou mít co nejdříve 

nulové čisté emise. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu konsistence znění se stanoviskem výboru ITRE přijatým k článku 9 nařízení, kterým 

se zřizuje rámcový program. 
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Pozměňovací návrh  296 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se 

provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. p a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 pa) urychlení přechodu k evropskému 

hospodářství a společnosti, které budou 

mít co nejdříve nulové čisté emise. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  297 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se 

provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pracovní programy obsahují 

odhad procentního podílu příspěvků 

programu souvisejících se změnou 

klimatu pro jednotlivá témata, jichž se 

pracovní programy týkají. Komise provede 

analýzu důvodů případných nesrovnalostí 

mezi tímto odhadem a souhrnnými 

odhady příjemců, kteří získali financování 

z uvedeného pracovního programu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  298 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Pavel Poc, Jytte Guteland 

 

Zpráva A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se 

provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jednat o rozvoji regulace vstřícné 

k inovacím prostřednictvím soustavného 

uplatňování zásady inovace a vývoje 

inovačních přístupů k zadávání veřejných 

zakázek, včetně rozvoje a posilování 

nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 

inovativní řešení, aby se stimulovaly 

inovace. Také Středisko pro sledování 

inovací ve veřejném sektoru bude nadále 

podporovat vnitřní inovační snahy vládních 

institucí souběžně s přepracovaným 

nástrojem na podporu politik, 

– jednat o rozvoji regulace vstřícné 

k inovacím s ohledem na zásadu 

předběžné opatrnosti a vývoj inovačních 

přístupů k zadávání veřejných zakázek, 

včetně rozvoje a posilování nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek na inovativní 

řešení, aby se stimulovaly inovace. Také 

Středisko pro sledování inovací ve 

veřejném sektoru bude nadále podporovat 

vnitřní inovační snahy vládních institucí 

souběžně s přepracovaným nástrojem na 

podporu politik, 

Or. en 

 


