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Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att ge uttryck för vikten av att 

bekämpa klimatförändringar i 

överensstämmelse med unionens åtaganden 

att genomföra Parisavtalet och uppfylla 

Förenta nationernas mål för hållbar 

utveckling, kommer detta särskilda 

program att bidra till att strömlinjeforma 

klimatinsatser och till att uppnå det 

övergripande målet att 25 % av utgifterna i 

EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 

Åtgärder inom detta särskilda program 

väntas bidra med 35 % av det särskilda 

programmets totala finansieringsram för 

klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att 

identifieras under förberedelserna och 

genomförandet av det särskilda 

programmet och på nytt bedömas i 

samband med relevanta utvärderingar och 

översyner. 

(5) För att ge uttryck för vikten av att 

bekämpa klimatförändringar i 

överensstämmelse med unionens åtaganden 

att genomföra Parisavtalet och uppfylla 

Förenta nationernas mål för hållbar 

utveckling, kommer detta särskilda 

program att bidra till att strömlinjeforma 

klimatinsatser och till att uppnå det 

övergripande målet att 30 % av utgifterna i 

EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 

Åtgärder inom detta särskilda program bör 

bidra med minst 35 % av det särskilda 

programmets totala finansieringsram för 

EU:s klimatmål och klimatåtaganden, där 

så är lämpligt. Relevanta åtgärder kommer 

att identifieras under förberedelserna och 

genomförandet av det särskilda 

programmet, samt övervakas, rapporteras 

och på nytt bedömas i samband med 

relevanta utvärderingar och översyner, så 

att det säkerställs att Horisont Europa 

bidrar till att EU så snart som möjligt får 

en ekonomi och ett samhälle med 

nettonollutsläpp. 

Or. en 
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Motivering 

För att säkerställa samstämmighet med vad det står i den ståndpunkt ITRE antagit i fråga om 

artikel 9 i förordningen om inrättande av forskningsramen. 
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Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 2 – led pa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (pa) Påskynda övergången till att EU 

så snart som möjligt får en ekonomi och 

ett samhälle med nettonollutsläpp.  

Or. en 
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Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Arbetsprogrammen ska innefatta 

en uppskattning av hur många procent av 

deras bidrag till de ämnen de berör som 

är klimatrelevanta. Kommissionen ska i 

förekommande fall undersöka varför det 

inom ett givet arbetsprogram uppstått 

markanta skillnader mellan denna 

uppskattning och de sammanlagda 

uppskattningar som gjorts av de 

stödmottagare som fått finansiering. 

Or. en 
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Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 
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Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare III – led 2 – led 2.2 – stycke 1 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Diskutera utvecklingen av 

innovationsfrämjande lagstiftning, genom 

fortsatt tillämpning av 
innovationsprincipen och utveckling av 

innovativa metoder för offentlig 

upphandling, inbegripet utveckling och 

stärkande av instrumentet för offentlig 

upphandling av innovativa lösningar för att 

främja innovation. Observationsorganet för 

innovation inom offentlig sektor kommer 

också att fortsätta att stödja interna statliga 

innovationssatsningar, tillsammans med 

den moderniserade enheten för politiskt 

stöd. 

– Diskutera utvecklingen av 

innovationsfrämjande lagstiftning, inom 

ramen för försiktighetsprincipen och 

utveckling av innovativa metoder för 

offentlig upphandling, inbegripet 

utveckling och stärkande av instrumentet 

för offentlig upphandling av innovativa 

lösningar för att främja innovation. 

Observationsorganet för innovation inom 

offentlig sektor kommer också att fortsätta 

att stödja interna statliga 

innovationssatsningar, tillsammans med 

den moderniserade enheten för politiskt 

stöd. 

Or. en 

 


