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Vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het 

kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) 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 specifieke programma bijdragen aan 

klimaatmainstreaming en het 

verwezenlijken van de algemene 

doelstelling dat 25 % van de uitgaven in de 

EU-begroting klimaatdoelen moet 

ondersteunen. Acties in het kader van dit 

specifieke programma zullen naar 

verwachting 35 % van alle financiële 

middelen van het specifieke programma 

aan klimaatdoelstellingen besteden. 

Desbetreffende acties zullen tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van het 

specifieke programma worden aangewezen 

en zullen in het kader van de 

desbetreffende beoordelingen en 

herzieningsprocedures opnieuw worden 

beoordeeld. 

(5) 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 specifieke programma bijdragen aan 

klimaatmainstreaming en het 

verwezenlijken van de algemene 

doelstelling dat 30 % van de uitgaven in de 

EU-begroting klimaatdoelen moet 

ondersteunen. Acties in het kader van dit 

specifieke programma moeten ten minste 

35 % van alle financiële middelen van het 

specifieke programma besteden aan 

klimaatdoelstellingen en -verbintenissen 

van de EU, indien van toepassing. 

Desbetreffende acties zullen tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van het 

specifieke programma worden 

aangewezen, worden gemonitord en 

gerapporteerd en zullen in het kader van 

de desbetreffende beoordelingen en 

herzieningsprocedures opnieuw worden 

beoordeeld om ervoor te zorgen dat 

Horizon Europe zo spoedig mogelijk 

bijdraagt tot een CO2-neutrale Europese 

economie en samenleving. 
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Or. en 

Motivering 

Met het oog op samenhang met de bewoording van het standpunt van ITRE over artikel 9 van 

de verordening tot vaststelling van het onderzoekskader. 
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Christian Ehler 

Vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het 

kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter p bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 p bis) de transitie naar een CO2-neutrale 

Europese economie en samenleving zo 

spoedig mogelijk versnellen. 

Or. en 
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Vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het 

kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De werkprogramma's bevatten, 

voor de onderwerpen waarop zij 

betrekking hebben, een raming van het 

percentage van de bijdrage van het 

programma dat klimaatrelevant is. Als er 

zich significante verschillen voordoen 

tussen deze raming en de geaggregeerde 

ramingen van de gefinancierde 

begunstigden in dat werkprogramma, 

analyseert de Commissie hoe dat komt. 

Or. en 
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kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 
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Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – Pijler III – punt – punt 2.2 – alinea 1 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– bespreken hoe 

innovatievriendelijke regelgeving kan 

worden ontwikkeld door het 

innovatiebeginsel te blijven toepassen en 

innovatieve benaderingen te ontwikkelen 

voor openbare aanbestedingen, met 

inbegrip van de ontwikkeling en 

verbetering van het instrument 

Overheidsopdrachten voor innovatie (PPI), 

om innovatie te bevorderen. De 

Waarnemingspost voor innovatie in de 

overheidssector zal eveneens steun blijven 

verlenen aan interne innovatie door 

overheden, naast de aangepaste 

beleidsondersteuningsfaciliteit; 

– bespreken hoe 

innovatievriendelijke regelgeving kan 

worden ontwikkeld in het kader van het 

voorzorgsbeginsel en innovatieve 

benaderingen te ontwikkelen voor 

openbare aanbestedingen, met inbegrip van 

de ontwikkeling en verbetering van het 

instrument Overheidsopdrachten voor 

innovatie (PPI), om innovatie te 

bevorderen. De Waarnemingspost voor 

innovatie in de overheidssector zal 

eveneens steun blijven verlenen aan interne 

innovatie door overheden, naast de 

aangepaste beleidsondersteuningsfaciliteit; 

Or. en 

 


