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Predlog sklepa 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Glede na to, kako pomembno je 

obvladovanje podnebnih sprememb v 

skladu z zavezami Unije za izvajanje 

Pariškega sporazuma in uresničevanje 

ciljev Združenih narodov za trajnostni 

razvoj, bo ta posebni program prispeval k 

vključevanju podnebnih ukrepov in 

uresničevanju skupnega cilja, da bi bilo 

25 % proračunskih odhodkov EU 

namenjenih za podnebne cilje. Ukrepi iz 

tega posebnega programa naj bi k 

podnebnim ciljem prispevali 35 % celotnih 

finančnih sredstev. Med pripravo in 

izvajanjem posebnega programa bodo 

ustrezni okrepi opredeljeni, v okviru 

ustreznih ocen in postopka pregleda pa 

pregledani. 

(5) Glede na to, kako pomembno je 

obvladovanje podnebnih sprememb v 

skladu z zavezami Unije za izvajanje 

Pariškega sporazuma in uresničevanje 

ciljev Združenih narodov za trajnostni 

razvoj, bo ta posebni program prispeval k 

vključevanju podnebnih ukrepov in 

uresničevanju skupnega cilja, da bi bilo 

30 % proračunskih odhodkov EU 

namenjenih za podnebne cilje. Ukrepi iz 

tega posebnega programa bi morali k 

podnebnim ciljem EU in obveznostim, kjer 

je to primerno, prispevati vsaj 35 % 

celotnih finančnih sredstev. Med pripravo 

in izvajanjem posebnega programa bodo 

ustrezni okrepi opredeljeni, se bodo 

spremljali in se bo o njih poročalo, v 

okviru ustreznih ocen in postopka pregleda 

pa bodo pregledani, tako da bo program 

Obzorje Evropa čim prej prispeval k 

brezemisijskemu evropskemu 

gospodarstvu in družbi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zagotavljanje skladnosti besedila s stališčem odbora ITRE, sprejetim v členu 9 uredbe o 

vzpostavitvi raziskovalnega okvira. 
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Predlog sklepa 

Člen 2 – odstavek 2 – točka p a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (pa) pospešitev prehoda k čim 

prejšnjemu doseganju brezemisijskega 

evropskega gospodarstva in družbe. 

Or. en 
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Predlog sklepa 

Člen 11 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. delovni programi za teme, ki jih 

zadevajo, vsebujejo oceno odstotka 

prispevka programa, ki je povezan s 

podnebjem. Komisija analizira, zakaj 

nastanejo znatne razlike (če nastanejo) 

med to oceno in skupnimi ocenami 

upravičencev do sredstev v zadevnem 

programu dela. 

Or. en 
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Predlog sklepa 

Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2. – odstavek 1 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– razpravljala o razvoju inovacijam 

naklonjene pravne ureditve z nadaljnjo 

uporabo inovacijskega načela in razvojem 

inovativnih pristopov na področju javnega 

naročanja, vključno z razvojem in 

krepitvijo instrumenta za javno naročanje 

inovacij (PPI) za spodbujanje inovacij. 

Observatorij za inovacije v javnem sektorju 

bo tudi še naprej podpiral notranja vladna 

prizadevanja za inovacije poleg 

prenovljenega mehanizma za pomoč 

politikam; 

– razpravljala o razvoju inovacijam 

naklonjene pravne ureditve v okviru 

previdnostnega načela in razvoju 

inovativnih pristopov na področju javnega 

naročanja, vključno z razvojem in 

krepitvijo instrumenta za javno naročanje 

inovacij (PPI) za spodbujanje inovacij. 

Observatorij za inovacije v javnem sektorju 

bo tudi še naprej podpiral notranja vladna 

prizadevanja za inovacije poleg 

prenovljenega mehanizma za pomoč 

politikam; 

Or. en 

 

 


