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7.12.2018 A8-0401/174 

Ændringsforslag  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmets overordnede 

målsætning er at sørge for, at Unionens 

investeringer i forskning og innovation 

skaber videnskabelige, økonomiske og 

samfundsmæssige virkninger for 

derigennem at styrke Unionens 

videnskabelige og teknologiske grundlag, 

fremme dens konkurrenceevne, herunder 

industriens konkurrenceevne, opfylde 

Unionens strategiske prioriteter og bidrage 

til håndtering af globale udfordringer, 

heriblandt målene for bæredygtig 

udvikling. 

1. Programmets overordnede 

målsætning er at sørge for, at Unionens 

investeringer i forskning og innovation 

skaber videnskabelige, økonomiske og 

samfundsmæssige virkninger for 

derigennem at styrke medlemsstaternes 

videnskabelige og teknologiske grundlag, 

fremme deres udvikling, navnlig deres 
industri, for at opfylde Unionens 

strategiske prioriteter og bidrage til 

håndtering af globale udfordringer, 

heriblandt målene for bæredygtig 

udvikling. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Ændringsforslag  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) styrke virkningen af forskning og 

innovation, hvad angår udvikling af, støtte 

til og gennemførelse af EU-politikker 

tillige med støtte til indførelsen af 

innovative løsninger i industrien og 

samfundet med henblik på at imødegå 

globale udfordringer 

b) styrke virkningen af forskning og 

innovation tillige med støtte til indførelsen 

af innovative løsninger i industrien og 

samfundet med henblik på at imødegå 

globale udfordringer 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Ændringsforslag  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) og med det sigte at fremme alle 

former for innovation, herunder 

banebrydende innovation, og styrke 

udbredelsen på markedet af innovative 

løsninger 

c) fremme alle former for innovation 

styrke anvendelsen og udbredelsen af 

innovative løsninger 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Ændringsforslag  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) optimere programmets bidrag for at 

øge virkningen inden for et styrket 

europæisk forskningsrum. 

d) optimere programmets 

gennemførelse med henblik på at øge 

virkningen i medlemsstaterne, fremme 

konvergens med hensyn til videnskabelig 

og teknologisk udvikling og modvirke og 

vende tendensen i retning af yderligere 

divergens. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Ændringsforslag  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet gennemføres ved 

direkte forvaltning i overensstemmelse 

med finansforordningen eller ved indirekte 

forvaltning med finansieringsorganer, der 

er omhandlet i finansforordningens artikel 

62, stk. 1, litra c). 

1. Programmet gennemføres ved 

direkte og delt forvaltning i 

overensstemmelse med finansforordningen 

eller ved indirekte forvaltning med 

finansieringsorganer, der er omhandlet i 

finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 

c). Hvis der er tale om delt forvaltning, 

skal der oprettes nationale rammebeløb, 

og det samlede bevillingsbeløb skal sættes 

til side med et samlet beløb på mindst 

50 % af de samlede programbevillinger. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Ændringsforslag  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Aktiviteter under Horisont Europa 

gennemføres primært via indkaldelser af 

forslag, hvoraf nogle er organiseret som en 

del af en mission eller europæiske 

partnerskaber. 

7. Aktiviteter under Horisont Europa 

under delt forvaltning gennemføres 

primært via indkaldelser af forslag, hvoraf 

nogle er organiseret som en del af en 

mission eller europæiske partnerskaber. 

Under komponenten delt forvaltning 

fordeles ressourcerne ligeligt mellem 

medlemsstaterne med henblik på at 

mindske ulighederne med hensyn til F & 

D-kapacitet og -aktiviteter i de områder, 

der støttes af programmet. 

Or. pt 

 



 

AM\1171709DA.docx  PE631.577v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.12.2018 A8-0401/180 

Ændringsforslag  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Forsknings- og 

innovationsaktiviteter, der gennemføres 

under Horisont Europa, er rettet mod civile 

anvendelsesformål. 

8. Forsknings- og 

innovationsaktiviteter, der gennemføres 

under Horisont Europa, skal udelukkende 

være rettet mod civile anvendelsesformål. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Ændringsforslag  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om 

reglerne for deltagelse og formidling 

(2018/0224(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Budgettet for gennemførelsen af 

rammeprogrammet for perioden 2021-2027 

udgør 94 100 000 000 EUR i løbende 

priser for det særprogram, der er omhandlet 

i artikel 1, stk. 3, litra a), og omfatter 

derudover beløbet for det særprogram, der 

er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), 

som fastsat ved forordning … om 

oprettelse af Den Europæiske 

Forsvarsfond. 

1. Budgettet for gennemførelsen af 

rammeprogrammet for perioden 2021-2027 

udgør 120 000 000 000 EUR i priser for 

2018 for det særprogram, der er omhandlet 

i artikel 1, stk. 3, litra a); 

Or. pt 

 

 


