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

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

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Tekintettel az éghajlatváltozás 

okozta problémák megoldásának 

szükségességére, és összhangban azzal, 

hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 

Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 

a Párizsi Megállapodás végrehajtása 

mellett, ez az egyedi program hozzá fog 

járulni az éghajlati szempontok 

érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó 

célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 

kiadások 25 %-át éghajlat-politikai célok 

támogatására fordítsák. Az egyedi program 

keretében végrehajtott cselekvések nyomán 

az egyedi program teljes pénzügyi 

keretösszegének 35 %-a fog hozzájárulni 

éghajlat-politikai célokhoz. A releváns 

cselekvések meghatározására az egyedi 

program előkészítése és végrehajtása során, 

újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó 

értékelések és felülvizsgálati folyamatok 

keretében kerül sor. 

(5) Tekintettel az éghajlatváltozás 

okozta problémák megoldásának 

szükségességére, és összhangban azzal, 

hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 

Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 

a Párizsi Megállapodás végrehajtása 

mellett, ez az egyedi program hozzá fog 

járulni az éghajlati szempontok 

érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó 

célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 

kiadások 30%-át éghajlat-politikai célok 

támogatására fordítsák. Az egyedi program 

keretében végrehajtott cselekvések nyomán 

az egyedi program teljes pénzügyi 

keretösszegének legalább 35%-ának hozzá 

kell járulnia az uniós éghajlat-politikai 

célokhoz és adott esetben vállalásokhoz. A 

releváns cselekvések meghatározására az 

egyedi program előkészítése és 

végrehajtása során, nyomon követésükre, 

róluk való jelentéskészítésre és újbóli 

értékelésükre pedig a vonatkozó 

értékelések és felülvizsgálati folyamatok 

keretében kerül sor, biztosítva, hogy az 

Európai horizont program hozzájáruljon 

a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátású 

európai gazdaság és társadalom minél 

előbbi eléréséhez. 



 

AM\1171610HU.docx  PE631.580v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 

Indokolás 

Az ITRE bizottságnak a kutatási keretprogramot létrehozó rendelet 9. cikkéről elfogadott 

álláspontjával való összhang biztosítása érdekében. 
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Módosítás  296 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

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

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – p a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 pa) a nulla nettó szén-dioxid-

kibocsátású európai gazdaság és 

társadalom mielőbbi elérése felé történő 

átmenet felgyorsítása. 

Or. en 
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Módosítás  297 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

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

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

11 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az általuk érintett témákban a 

munkaprogramok az éghajlat 

szempontjából releváns program 

hozzájárulásának százalékos arányáról 

becslést tartalmaznak. A Bizottság elemzi, 

hogy miért merültek fel jelentős eltérések 

(ha vannak) e becslés és az e 

munkaprogramban finanszírozott 

kedvezményezettek összesített becslései 

között. 

Or. en 
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Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

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

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – III rész – 2 pont – 2.2. pont – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Megvitatja az innovációbarát 

szabályozás kialakítását, amit az innováció 

elvének folyamatos alkalmazásával és a 

közbeszerzéssel kapcsolatos innovatív 

megközelítés kidolgozásával érnek el, mely 

utóbbi magában foglalja az innovációkkal 

kapcsolatos közbeszerzések eszközének 

kifejlesztését és bővítését az innováció 

ösztönzése érdekében. A közszférabeli 

innovációt vizsgáló megfigyelőközpont a 

megújított szakpolitika-támogató eszköz 

mellett továbbra is támogatja a belső 

kormányzati innovációs törekvéseket. 

– Megvitatja az innovációbarát 

szabályozás kialakítását, amit az 

elővigyázatosság elvének keretében és a 

közbeszerzéssel kapcsolatos innovatív 

megközelítés kidolgozásával érnek el, mely 

utóbbi magában foglalja az innovációkkal 

kapcsolatos közbeszerzések eszközének 

kifejlesztését és bővítését az innováció 

ösztönzése érdekében. A közszférabeli 

innovációt vizsgáló megfigyelőközpont a 

megújított szakpolitika-támogató eszköz 

mellett továbbra is támogatja a belső 

kormányzati innovációs törekvéseket. 

Or. en 

 


