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6.12.2018 A8-0401/195 

Ändringsförslag  195 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

Förslag till förordning 

Skäl 41 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(41) Med tanke på betydelsen av att ta 

itu med klimatförändringar i linje med 

unionens åtaganden att genomföra 

Parisavtalet och uppfylla Förenta 

nationernas mål för hållbar utveckling 

kommer detta program att bidra till att 

integrera klimatfrågor och till uppnåendet 

av det övergripande målet att 25 % av 

utgifterna i EU-budgeten ska bidra till 

klimatmålen. 

(41) Klimatförändringar är en av de 

största och viktigaste globala 

samhällsutmaningarna, och med tanke på 

betydelsen av att ta itu med 

klimatförändringar i linje med unionens 

åtaganden att genomföra Parisavtalet och 

uppfylla Förenta nationernas mål för 

hållbar utveckling kommer detta program 

att bidra med minst 35 % av sina utgifter 

till uppnåendet av klimatmålen på 

lämpligt sätt, som ett led i EU:s allmänna 

mål att integrera klimatfrågor och att anslå 

30 % av EU:s budget till stöd för 

klimatmålen. Relevanta åtgärder bör 

identifieras under utarbetandet och 

genomförandet av det särskilda 

programmet, och omprövas inom ramen 

för relevanta utvärderings- och 

översynsprocesser. För att övervaka och 

kontrollera detta mål bör alla 

klimatrelaterade utgifter registreras för 

alla EU-budgetprogram, och utgifterna 

måste återspeglas i lämpliga delar av 

arbetsprogrammen. Inom ren 

energiteknik bör de beräknade utgifterna 

för specifik teknik delas upp och 

säkerställa internationell jämförbarhet. I 

enlighet med rekommendationerna från 

Europeiska revisionsrätten i dess 

särskilda rapport 31/2016, bör 
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mekanismer för att integrera 

klimatåtgärder i rapporteringen i 

efterhand skilja mellan begränsning och 

anpassning. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Ändringsförslag  196 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

Förslag till förordning 

Skäl 41a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (41a) Om kommissionen, på grundval av 

sin årliga bedömning i enlighet med 

artikel 45, drar slutsatsen att inte 

tillräckliga framsteg görs för att uppnå 

programmets mål, bör den vidta 

korrigerande åtgärder och tillhandahålla 

en handlingsplan, inklusive kvantifierade 

mål eller modeller för hur och med vilka 

konkreta åtgärder målen kan uppnås. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Ändringsförslag  197 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Att främja skapande och spridning 

av högkvalitativ ny kunskap, kompetens, 

teknik och lösningar på globala 

utmaningar. 

(a) Att främja skapande och spridning 

av högkvalitativ kunskap, kompetens, 

teknik och lösningar, som bygger på både 

grundforskning och tillämpad forskning, 

för att ta itu med globala utmaningar, 

däribland klimatförändringar, 

uppnåendet snarast av en ekonomi och ett 

samhälle med netto-nollutsläpp samt 

FN:s mål för hållbar utveckling. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Ändringsförslag  198 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  3a. Som ett led i unionens allmänna 

mål att integrera klimatåtgärder och 

avsätta 30 % av EU:s budget till stöd för 

klimatmålen ska åtgärderna inom ramen 

för programmet bidra till klimatmålen 

med minst 35 % av programmets utgifter 

när så är lämpligt. Relevanta åtgärder ska 

identifieras i förväg under den strategiska 

planeringen, utarbetandet samt 

genomförandet av det särskilda 

programmet och ska omprövas i samband 

med övervakningen och rapporteringen, 

och relevanta utvärderings- och 

översynsprocesser. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Ändringsförslag  199 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  3b. Om kommissionen, på grundval av 

sin årliga bedömning i enlighet med 

artikel 45, drar slutsatsen att inte 

tillräckliga framsteg görs för att uppnå 

programmets mål, ska den vidta 

korrigerande åtgärder och tillhandahålla 

en handlingsplan, inklusive kvantifierade 

mål eller modeller för hur och med vilka 

konkreta åtgärder målen kan uppnås. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Ändringsförslag  200 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

Förslag till förordning 

Bilaga V – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Programmet förväntas få genomslag i 

samhället genom att hantera EU:s politiska 

prioriteringar genom forskning och 

innovation, ge fördelar och effekter via 

forsknings- och innovationsuppdrag och 

bidra till utnyttjandet av innovationer i 

samhället. Framstegen i detta sammanhang 

kommer övervakas genom indirekta 

indikatorer längs följande fyra 

effektkedjor. 

Programmet förväntas få genomslag i 

samhället genom att hantera de globala 

utmaningar som definieras i pelare II, 

inklusive FN:s mål för hållbar utveckling 

samt EU:s politiska prioriteringar och 

åtaganden genom forskning och 

innovation, ge fördelar och effekter via 

forsknings- och innovationsuppdrag och 

bidra till utnyttjandet av innovationer i 

samhället, och i slutändan bidra till 

människors välbefinnande och till att 

snarast åstadkomma en ekonomi och ett 

samhälle med netto-nollutsläpp. 

Framstegen i detta sammanhang kommer 

övervakas genom indirekta indikatorer 

längs följande fyra effektkedjor. 

Or. en 

 

 


