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Alteração  295 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

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

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) A fim de refletir a importância da 

luta contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da UE 

para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o Programa Específico 

contribuirá para integrar as ações no 

domínio do clima e atingir a meta global de 

consagrar 25 % do orçamento da UE aos 

objetivos climáticos. Prevê-se que as ações 

no âmbito do Programa Específico 

contribuam com 35 % do enquadramento 

financeiro global do Programa Específico 

para os objetivos em matéria de clima. 

Serão identificadas ações relevantes 

durante a preparação e execução do 

Programa Específico, as quais serão 

reanalisadas no contexto de processos de 

avaliação e de revisão. 

(5) A fim de refletir a importância da 

luta contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da UE 

para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o Programa Específico 

contribuirá para integrar as ações no 

domínio do clima e atingir a meta global de 

consagrar 30 % do orçamento da UE aos 

objetivos climáticos. As ações no âmbito 

do Programa Específico devem contribuir 

com, pelo menos, 35 % do enquadramento 

financeiro global do Programa Específico 

para os objetivos e compromissos da UE 

em matéria de clima, se for caso disso. 

Serão identificadas ações relevantes 

durante a preparação e execução do 

Programa Específico, as quais serão objeto 

de  monitorização, relatórios e 

reavaliação no contexto de processos de 

avaliação e de revisão, para que o 

Horizonte Europa contribua para uma 

economia e sociedade europeias com zero 

emissões líquidas o mais rapidamente 

possível. 

Or. en 
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Justificação 

Assegurar coerência, a nível da formulação, com a posição adotada pela Comissão ITRE em 

relação ao artigo 9.º do Regulamento que estabelece o quadro de investigação 
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Alteração  296 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

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

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea p-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (p-A) Aceleração da transição para uma 

economia e sociedade europeias com zero 

emissões líquidas o mais rapidamente 

possível. 

Or. en 
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Alteração  297 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

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

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Relativamente aos temas a que 

dizem respeito, os programas de trabalho 

contêm uma estimativa da percentagem 

da contribuição do Programa que é 

relevante em termos de clima. A Comissão 

analisa os motivos da eventual ocorrência 

de discrepâncias significativas entre essa 

estimativa e as estimativas agregadas de 

beneficiários financiados nesse programa 

de trabalho. 

Or. en 
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Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Debaterá a elaboração de 

regulamentação propícia à inovação, 

mediante a aplicação contínua do 
princípio da inovação e a definição de 

abordagens inovadoras em matéria de 

contratos públicos, incluindo o 

desenvolvimento e reforço do instrumento 

de Contratos Públicos para Soluções 

Inovadoras (PPI) a fim de estimular a 

inovação. O Observatório da Inovação do 

Setor Público continuará também a apoiar 

os esforços internos de inovação da 

administração pública, a par do Mecanismo 

de Apoio a Políticas reformulado; 

– Debaterá a elaboração de 

regulamentação propícia à inovação, de 

acordo com o princípio da precaução e a 

definição de abordagens inovadoras em 

matéria de contratos públicos, incluindo o 

desenvolvimento e reforço do instrumento 

de Contratos Públicos para Soluções 

Inovadoras (PPI) a fim de estimular a 

inovação. O Observatório da Inovação do 

Setor Público continuará também a apoiar 

os esforços internos de inovação da 

administração pública, a par do Mecanismo 

de Apoio a Políticas reformulado; 

Or. en 

 


