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Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at afspejle betydningen af at 

tage hånd om klimaændringer i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 

og FN's mål for bæredygtig udvikling vil 

dette særprogram bidrage til at 

mainstreame klimaindsatsen og til at nå det 

overordnede mål om, at 25 % af Unionens 

udgifter skal bidrage til at opfylde 

klimamålene. Aktionerne under dette 

særprogram forventes at bidrage med 

35 % af særprogrammets samlede 

finansieringsramme til klimamålene. 

Relevante aktioner vil blive indkredset i 

løbet af særprogrammets forberedelse og 

gennemførelse og revurderet i forbindelse 

med relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser. 

(5) For at afspejle betydningen af at 

tage hånd om klimaændringer i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 

og FN's mål for bæredygtig udvikling vil 

dette særprogram bidrage til at 

mainstreame klimaindsatsen og til at nå det 

overordnede mål om, at 30 % af Unionens 

udgifter skal bidrage til at opfylde 

klimamålene. Aktionerne under dette 

særprogram skal bidrage med mindst 35 % 

af særprogrammets samlede 

finansieringsramme til EU's klimamål og 

engagementer, hvor det er 

hensigtsmæssigt. Relevante aktioner vil 

blive indkredset, overvåget og 

dokumenteret i løbet af særprogrammets 

forberedelse og gennemførelse og 

revurderet i forbindelse med relevante 

evaluerings- og revisionsprocesser, så det 

sikres, at Horisont Europa bidrager til en 

kulstofneutral europæisk økonomi og et 

kulstofneutralt europæisk samfund så 

tidligt som muligt.  

Or. en 
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Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra p a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 pa) hurtigst muligt at fremskynde 

overgangen til en CO2-neutral europæisk 

økonomi og et europæisk samfund uden 

emissioner. 

Or. en 
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Arbejdsprogrammer for de emner, 

de vedrører, skal omfatte et procentvist 

overslag over programmets 

klimarelevante bidrag. Kommissionen 

analyserer, hvorfor der opstår betydelige 

afvigelser (hvis sådanne findes) mellem 

denne vurdering og de samlede 

vurderinger af støttemodtagere i dette 

arbejdsprogram. 

Or. en 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I –del III – punkt 2 – nr. 2.2 – afsnit 1 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– drøfte udviklingen af 

innovationsvenlig regulering gennem 

fortsat anvendelse af 

innovationsprincippet og udvikling af 

innovative tilgange til offentlige indkøb, 

herunder udvikling og forbedring af 

instrumentet for offentlige indkøb af 

innovationsløsninger med henblik på at øge 

innovationen. Observatoriet for innovation 

i den offentlige sektor vil ligeledes fortsat 

støtte regeringernes 

innovationsbestræbelser sideløbende med 

den moderniserede politiske støttefacilitet 

– drøfte udviklingen af 

innovationsvenlig regulering inden for 

rammerne af forsigtighedsprincippet og 

udvikling af innovative tilgange til 

offentlige indkøb, herunder udvikling og 

forbedring af instrumentet for offentlige 

indkøb af innovationsløsninger med 

henblik på at øge innovationen. 

Observatoriet for innovation i den 

offentlige sektor vil ligeledes fortsat støtte 

regeringernes innovationsbestræbelser 

sideløbende med den moderniserede 

politiske støttefacilitet 

Or. en 

 


