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7.12.2018 A8-0401/183 

Amendement  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van 

de regels voor deelname en verspreiding 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het bevorderen van alle vormen van 

innovatie, met inbegrip van baanbrekende 

innovatie, en de marktintroductie van 

innovatieve oplossingen versterken; 

c) het bevorderen van alle vormen van 

innovatie, met inbegrip van incrementele, 

baanbrekende en maatschappelijke 

innovatie, en het bijdragen tot de 

versterking van de marktintroductie en de 

exploitatie van RDI-resultaten, in het 

bijzonder binnen de Unie; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Amendement  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van 

de regels voor deelname en verspreiding 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Pijler II – "Wereldwijde 

uitdagingen en industrieel 

concurrentievermogen", waarmee de in 

artikel 3, lid 2, onder b), uiteengezette 

specifieke doelstelling wordt nagestreefd 

en tevens de in artikel 3, lid 2, onder a) en 

c), uiteengezette specifieke doelstellingen 

worden ondersteund, met de volgende 

componenten: 

2) Pijler II – "Wereldwijde 

uitdagingen en Europees industrieel 

concurrentievermogen", met inbegrip van 

een op subsidies gebaseerd kmo-

instrument gericht op afzonderlijke 

begunstigden, met de volgende 

componenten: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Amendement  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van 

de regels voor deelname en verspreiding 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De belangrijkste soorten acties 

waarvan in het kader van het programma 

gebruik moet worden gemaakt, zijn 

uitgewerkt en omschreven in bijlage II. 

Alle vormen van financiering worden op 

flexibele wijze gebruikt voor alle 

doelstellingen van het programma, waarbij 

het gebruik wordt bepaald door de 

behoeften en de kenmerken van de 

specifieke doelstellingen. 

4. De belangrijkste soorten acties 

waarvan in het kader van het programma 

gebruik moet worden gemaakt, zijn 

uitgewerkt en omschreven in artikel 2 en 

in bijlage II. De in lid 2 genoemde vormen 

van financiering worden op flexibele wijze 

gebruikt voor alle doelstellingen van het 

programma, waarbij het gebruik wordt 

bepaald door de behoeften en de 

kenmerken van de specifieke 

doelstellingen. Het programma 

ondersteunt geen activiteiten in verband 

met de productie, verwerking, distributie, 

opslag of verbranding van fossiele 

brandstoffen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Amendement  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van 

de regels voor deelname en verspreiding 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 2 – alinea 4 – letter b – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Actiegebieden: Democratie; Cultureel 

erfgoed; Sociale en economische 

transformaties; Rampbestendige 

samenlevingen; Bescherming en 

beveiliging; Cyberbeveiliging. 

Actiegebieden: Democratie; Cultuur en 

creativiteit; Sociale, culturele en 

economische transformaties; Reducering 

ramprisico's en rampbestendige 

samenlevingen; Sociale en 

geesteswetenschappen. 

Or. en 

 


