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6.12.2018 A8-0401/195 

Amendement  195 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 

Overweging 40 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) In het licht van het belang om de 

klimaatverandering aan te pakken 

overeenkomstig de verbintenis van de Unie 

om de Overeenkomst van Parijs en de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

van de Verenigde Naties uit te voeren, zal 

dit programma bijdragen aan 

klimaatmainstreaming en het 

verwezenlijken van de algemene 

doelstelling dat 25 % van de uitgaven in de 

EU-begroting klimaatdoelstellingen moet 

ondersteunen. 

(40) In de wetenschap dat 

klimaatverandering een van de grootste 

en belangrijkste wereldwijde en 

maatschappelijke uitdagingen is en in het 

licht van het belang om de 

klimaatverandering aan te pakken 

overeenkomstig de verbintenis van de Unie 

om de Overeenkomst van Parijs en de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

(SDG's) van de Verenigde Naties (VN) uit 

te voeren, zal dit programma waar 

toepasselijk en in het kader van de 

algemene EU-doelstelling om 

klimaatacties te integreren en 30 % van de 

EU-begroting aan de ondersteuning van 

klimaatdoelstellingen te besteden, ten 

minste 35 % van zijn uitgaven bijdragen 

aan klimaatdoelstellingen. De acties 

moeten tijdens de voorbereiding en 

uitvoering van het specifieke programma 

worden vastgesteld en zullen opnieuw 

worden beoordeeld in het kader van de 

desbetreffende evaluatie- en 

beoordelingsprocedures. Met het oog op 

het monitoren en controleren van die 

doelstelling moeten alle 

klimaatgerelateerde uitgaven worden 

geregistreerd, voor alle 
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EU‑ begrotingsprogramma's, en moeten 

deze uitgaven worden weerspiegeld in de 

gepaste onderdelen van de 

werkprogramma's. De geraamde uitgaven 

voor de specifieke schone-

energietechnologieën moeten worden 

opgesplitst zodat ze internationaal kunnen 

worden vergeleken. Overeenkomstig de 

aanbevelingen van de Europese 

Rekenkamer in Speciaal verslag nr. 31 

van 2016 moet in mechanismen voor 

klimaatmainstreaming bij de 

verslaglegging achteraf een onderscheid 

worden gemaakt tussen mitigatie en 

aanpassing. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Amendement  196 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

Overweging 41 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (41 bis) Indien de Commissie op 

basis van haar jaarlijkse beoordeling 

overeenkomstig artikel 45 concludeert dat 

er onvoldoende vooruitgang is geboekt 

met de verwezenlijking van de doelstelling 

van het programma, moet zij corrigerende 

maatregelen nemen en een actieplan 

opstellen, met kwantificeerbare 

doelstellingen of modellen om aan te 

geven hoe en met welke concrete 

maatregelen de verwezenlijking van de 

doelstelling kan worden gewaarborgd. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Amendement  197 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het ondersteunen van het creëren en 

verbreiden van hoogwaardige nieuwe 

kennis, vaardigheden, technologieën en 

oplossingen voor wereldwijde uitdagingen; 

a) het ondersteunen van het creëren en 

verbreiden van hoogwaardige kennis, 

vaardigheden, technologieën en 

oplossingen voor wereldwijde uitdagingen 

zoals de klimaatverandering, het zo 

spoedig mogelijk bewerkstellingen van 

een CO2-neutrale economie en 

samenleving en de SDG's, op basis van 

zowel fundamenteel als toegepast 

onderzoek; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Amendement  198 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 9 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  3 bis. In het kader van de algemene 

doelstelling van de Unie om klimaatacties 

te integreren en 30 % van de EU-

begroting te besteden aan de 

ondersteuning van de 

klimaatdoelstellingen, moeten de acties uit 

hoofde van dit programma waar 

toepasselijk met ten minste 35 % van de 

uitgaven van het programma bijdragen tot 

de ondersteuning van de 

klimaatdoelstellingen. De acties moeten 

vooraf, tijdens de strategische planning en 

de voorbereiding en uitvoering van het 

specifieke programma, worden vastgesteld 

en zullen opnieuw worden beoordeeld in 

het kader van monitoring en rapportering, 

desbetreffende evaluaties en 

beoordelingsprocedures. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Amendement  199 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

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 9 – lid 3 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  3 ter. Indien de Commissie op basis van 

haar jaarlijkse beoordeling 

overeenkomstig artikel 45 concludeert dat 

er onvoldoende vooruitgang is geboekt 

met de verwezenlijking van de doelstelling 

van het programma, neemt zij 

corrigerende maatregelen en stelt zij een 

actieplan op, met kwantificeerbare 

doelstellingen of modellen om aan te 

geven hoe en met welke concrete 

maatregelen de verwezenlijking van de 

doelstelling kan worden gewaarborgd. 

Or. en 



 

AM\1171665NL.docx  PE631.577v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.12.2018 A8-0401/200 

Amendement  200 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 V – alinea 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het programma zal naar verwachting 

maatschappelijke effecten hebben door 

dankzij O&I te voldoen aan de 

beleidsprioriteiten van de EU, door 

voordelen en een effect op te leveren 

dankzij de O&I-missies en door de 

toepassing van innovatie in de samenleving 

te versterken. De vorderingen bij het 

bereiken van dit effect zullen worden 

gemonitord door middel van vervangende 

indicatoren die zijn vastgesteld langs de 

volgende vier kerneffecttrajecten. 

Het programma zal naar verwachting 

maatschappelijke effecten hebben door 

dankzij O&I werk te maken van de in 

pijler II omschreven wereldwijde 

uitdagingen, waaronder de SDG's van de 

VN, en de beleidsprioriteiten en 

verbintenissen van de EU, door voordelen 

en een effect op te leveren dankzij de O&I-

missies en door de toepassing van 

innovatie in de samenleving te versterken, 

en daardoor uiteindelijk bij te dragen aan 

het welzijn van de burgers en het zo 

spoedig mogelijk bewerkstellingen van 

een CO2-neutrale economie en 

samenleving. De vorderingen bij het 

bereiken van dit effect zullen worden 

gemonitord door middel van vervangende 

indicatoren die zijn vastgesteld langs de 

volgende vier kerneffecttrajecten. 

Or. en 

 

 


