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6.12.2018 A8-0401/195 

Ændringsforslag  195 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for 

deltagelse og formidling 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 41 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) For at understrege betydningen af 

at imødegå klimaændringer i 

overensstemmelse med Unionens tilsagn 

om at gennemføre Parisaftalen og for at nå 

FN's mål for bæredygtig udvikling vil 

Programmet bidrage til at mainstreame 

klimaindsatsen og opfylde et overordnet 

mål om, at 25 % af udgifterne i EU-

budgettet skal støtte opfyldelsen af 

klimamål. 

(41) I anerkendelse af, at 

klimaforandringer udgør en af de største 

globale og samfundsmæssige 

udfordringer og for at afspejle 
betydningen af at imødegå klimaændringer 

i overensstemmelse med Unionens tilsagn 

om at gennemføre Parisaftalen og nå FN's 

mål for bæredygtig udvikling vil dette 

program bidrage med mindst 35 % af sine 

udgifter til støtte for klimamålene og som 

led i EU's generelle målsætning om at 

mainstreame klimaindsatsen og opfylde det 

overordnede mål om, at 30 % af udgifterne 

i EU-budgettet skal støtte opfyldelsen af 

klimamål. Der bør identificeres relevante 

aktioner under forberedelsen og 

gennemførelsen af særprogrammet, som 

bør revurderes i forbindelse med de 

relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser. For at overvåge og 

verificere dette mål bør alle 

klimarelaterede udgifter registreres for at 

dække alle EU's budgetprogrammer og 

afspejles i de relevante dele af 

arbejdsprogrammerne. Inden for ren 

energiteknologi bør deres anslåede 

udgifter til bestemte teknologier opdeles 

med henblik på at sikre international 
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sammenlignelighed. For at tage hensyn til 

anbefalingerne i Den Europæiske 

Revisionsrets særberetning nr. 31/2016 

bør klimamainstreamingmekanismerne i 

forbindelse med rapporteringen 

efterfølgende sondre mellem afbødning af 

og tilpasning til klimaforandringer. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Ændringsforslag  196 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for 

deltagelse og formidling 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 41 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (41a) Når Kommissionen på grundlag af 

sin årlige vurdering i henhold til artikel 

45 konkluderer, at der ikke er gjort 

tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at 

opfylde programmets mål, bør den træffe 

korrigerende foranstaltninger og 

fremlægge en handlingsplan, herunder 

kvantitative mål eller modeller for, 

hvordan og med hvilke konkrete 

foranstaltninger det kan sikres, at målet 

nås. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Ændringsforslag  197 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for 

deltagelse og formidling 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at støtte skabelse og udbredelse af 

ny højkvalitetsviden, færdigheder, 

teknologier og løsninger på globale 

udfordringer 

a) at støtte skabelse og udbredelse af 

ny højkvalitetsviden, færdigheder, 

teknologier og løsninger baseret på såvel 

grundforskning som anvendt forskning 

med henblik på at tackle globale 

udfordringer, herunder klimaændringer, 

og opnå en kulstofneutral økonomi og et 

kulstofneutralt samfund hurtigst muligt 

samt for at nå FN's mål for bæredygtig 

udvikling 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Ændringsforslag  198 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for 

deltagelse og formidling 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  3a. Som led i Unionens generelle 

målsætning om at integrere 

klimaforanstaltninger og anvende 30 % af 

EU-budgettet til støtte for klimamål 

bidrager aktioner under programmet med 

mindst 35 % af udgifterne i forbindelse 

med programmet til klimamål, hvor det er 

relevant. Der identificeres efterfølgende 

relevante aktioner under den strategiske 

planlægningsproces og under 

forberedelsen og gennemførelsen af 

særprogrammet, som revurderes i 

forbindelse med  overvågning og 

rapportering og i forbindelse med 

relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Ændringsforslag  199 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for 

deltagelse og formidling 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  3b. Når Kommissionen på grundlag af sin 

årlige vurdering i henhold til artikel 45 

konkluderer, at der ikke er gjort 

tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at 

opfylde programmets mål, træffer den 

korrigerende foranstaltninger og 

fremlægger en handlingsplan, herunder 

kvantitative mål eller modeller for, 

hvordan og med hvilke konkrete 

foranstaltninger det kan sikres, at målet 

nås. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Ændringsforslag  200 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for 

deltagelse og formidling 

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

Forslag til forordning 

Bilag V – nr. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Programmet forventes at få en 

samfundsrelateret virkning, idet EU-

politiske prioriteter tackles gennem FoI, 

der skabes fordele og virkninger gennem 

FoI-missioner, og udnyttelsen af 

innovation i samfundet styrkes. Fremskridt 

på dette område vil blive overvåget via 

referenceindikatorer fastsat for de følgende 

fire centrale virkningsveje. 

Programmet forventes at få en 

samfundsrelateret virkning, idet globale 

udfordringer som defineret under søjle II, 

herunder FN's mål for bæredygtig 

udvikling samt EU-politiske prioriteter og 

forpligtelser, tackles gennem FoI, skaber 

fordele og virkninger gennem FoI-

missioner og styrker udbredelsen af 

innovation i samfundet, hvilket i sidste 

ende bidrager til befolkningernes velfærd 

og til at opnå en kulstofneutral økonomi 

og et kulstofneutralt samfund så hurtigt 

som muligt. Fremskridt på dette område vil 

blive overvåget via referenceindikatorer 

fastsat for de følgende fire centrale 

virkningsveje. 

Or. en 

 

 


