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Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în concordanță cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 

program specific va contribui la integrarea 

acțiunilor de combatere a schimbărilor 

climatice în politicile Uniunii și la 

atingerea obiectivului general ca 25 % din 

cheltuielile bugetului UE să sprijine 

obiectivele în domeniul climei. Acțiunile 

din cadrul prezentului program specific 

vor contribui cu 35 % din pachetul 

financiar general al programului specific la 

îndeplinirea obiectivelor climatice. În 

cursul pregătirii și al punerii în aplicare a 

programului specific, vor fi identificate 

acțiuni relevante, care vor fi reevaluate în 

contextul proceselor relevante de evaluare 

și de revizuire. 

(5) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în concordanță cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 

program specific va contribui la integrarea 

acțiunilor de combatere a schimbărilor 

climatice în politicile Uniunii și la 

atingerea obiectivului general ca 30 % din 

cheltuielile bugetului UE să sprijine 

obiectivele în domeniul climei. Acțiunile 

din cadrul programului specific ar trebui 

să contribuie cu cel puțin 35 % din 

pachetul financiar general al programului 

specific la îndeplinirea obiectivelor și 

angajamentelor climatice ale UE, după 

caz. Acțiunile relevante vor fi identificate 

în timpul pregătirii și punerii în aplicare a 

programului specific, vor fi monitorizate, 

raportate și reevaluate în contextul 

proceselor relevante de evaluare și 

revizuire, garantându-se că programul 

Orizont Europa contribuie la o economie 

și o societate europeană cu un nivel zero 

al emisiilor nete, cât mai curând posibil. 

Or. en 
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Justificare 

Asigurarea coerenței cu formularea din poziția ITRE, adoptată la articolul 9 din 

Regulamentul de instituire a cadrului de cercetare. 
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Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 
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Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (pa) accelerarea tranziției către 

realizarea, cât mai curând posibil, a unei 

economii și a unei societăți europene cu 

emisii nete zero. 

Or. en 
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Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Pentru temele pe care le 

abordează, programele de lucru conțin o 

estimare a procentului cu care programul 

contribuie la combaterea schimbărilor 

climatice. Comisia analizează de ce apar 

discrepanțe semnificative, dacă este cazul, 

între această estimare și estimările 

cumulate ale beneficiarilor finanțați în 

cadrul respectivului program de lucru. 

Or. en 
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Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 
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Propunere de decizie 

Anexa I – Partea III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– va discuta despre elaborarea de 

reglementări favorabile inovării, prin 

aplicarea continuă a principiului inovării 

și dezvoltarea unor abordări inovatoare 

privind achizițiile publice, inclusiv 

dezvoltarea și consolidarea instrumentului 

privind achiziții publice în domeniul 

inovării, pentru a impulsiona inovarea. 

Observatorul inovării în sectorul public va 

continua, de asemenea, să sprijine 

eforturile guvernamentale interne în 

materie de inovare, alături de mecanismul 

revizuit de sprijin al politicilor; 

– va discuta despre elaborarea de 

reglementări favorabile inovării, în cadrul 

principiului precauției și dezvoltarea unor 

abordări inovatoare privind achizițiile 

publice, inclusiv dezvoltarea și 

consolidarea instrumentului privind 

achiziții publice în domeniul inovării, 

pentru a impulsiona inovarea. Observatorul 

inovării în sectorul public va continua, de 

asemenea, să sprijine eforturile 

guvernamentale interne în materie de 

inovare, alături de mecanismul revizuit de 

sprijin al politicilor; 

Or. en 

 


