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Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) 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 szczegółowy 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 %. Oczekuje się, że 

w działaniach w ramach niniejszego 

programu szczegółowego przeznaczy 

się 35 % ogólnej puli środków 

finansowych programu szczegółowego na 

cele związane z klimatem. Odpowiednie 

działania zostaną określone w trakcie 

przygotowania i realizacji programu 

szczegółowego, a następnie ponownie 

ocenione w kontekście odpowiednich ocen 

i procesów przeglądu. 

(5) 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 szczegółowy 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 30 %. W działaniach w 

ramach niniejszego programu 

szczegółowego powinno się przeznaczyć 

co najmniej 35 % ogólnej puli środków 

finansowych programu szczegółowego w 

stosownych przypadkach na cele i 

zobowiązania UE związane z klimatem. 

Odpowiednie działania zostaną określone 

w trakcie przygotowania i realizacji 

programu szczegółowego, monitorowane, 

zgłaszane, a następnie ponownie ocenione 

w kontekście odpowiednich ocen 

i procesów przeglądu, co pozwoli 

zapewnić, że program „Horyzont Europa” 

przyczyni się do jak najszybszego 

urzeczywistnienia europejskiej gospodarki 

i społeczeństwa o zerowych emisjach 
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netto. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności sformułowań ze stanowiskiem komisji ITRE przyjętym w sprawie art. 9 

rozporządzenia ustanawiającego ramy badawcze. 
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Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera p a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 pa) przyspieszenie jak najszybszego 

przejścia do europejskiej gospodarki i 

społeczeństwa o zerowych emisjach netto. 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W odniesieniu do tematyki, której 

dotyczą, programy prac zawierają 

oszacowany odsetek wkładu programu na 

działania związane z klimatem. Komisja 

analizuje, dlaczego wystąpiły (jeśli 

wystąpiły) znaczące rozbieżności między 

tym prognozowanym udziałem a prognozą 

zbiorczą beneficjentów w programie prac. 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 1 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– omówi opracowanie przepisów 

sprzyjających innowacjom poprzez dalsze 

stosowanie zasady innowacyjności 

i opracowanie innowacyjnych podejść do 

zamówień publicznych, w tym 

opracowanie i usprawnienie instrumentu 

zamówień publicznych na innowacje 

w celu stymulowania innowacji. Centrum 

monitorowania innowacji w sektorze 

publicznym będzie również w dalszym 

ciągu wspierać wewnętrzne działania 

rządowe na rzecz innowacji, wraz 

z unowocześnionym narzędziem 

wspierania polityki; 

– omówi opracowanie przepisów 

sprzyjających innowacjom w ramach 

zasady ostrożności i opracowanie 

innowacyjnych podejść do zamówień 

publicznych, w tym opracowanie i 

usprawnienie instrumentu zamówień 

publicznych na innowacje w celu 

stymulowania innowacji. Centrum 

monitorowania innowacji w sektorze 

publicznym będzie również w dalszym 

ciągu wspierać wewnętrzne działania 

rządowe na rzecz innowacji, wraz 

z unowocześnionym narzędziem 

wspierania polityki; 

Or. en 

 


