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7.12.2018 A8-0401/174 

Amendement  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De algemene doelstelling van het 

programma bestaat in het behalen van 

wetenschappelijke, economische en 

maatschappelijke effecten met de 

investeringen van de Unie in onderzoek en 

innovatie, met het oog op het versterken 

van de wetenschappelijke en 

technologische basis van de Unie en het 

vergroten van het concurrentievermogen 

van onder meer de industrie van de Unie, 

alsook het verwezenlijken van de 

strategische prioriteiten van de Unie en het 

bijdragen aan het aanpakken van 

wereldwijde uitdagingen, met name de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling. 

1. De algemene doelstelling van het 

programma bestaat in het behalen van 

wetenschappelijke, economische en 

maatschappelijke effecten met de 

investeringen van de Unie in onderzoek en 

innovatie, met het oog op het versterken 

van de wetenschappelijke en 

technologische basis van de lidstaten en 

het bevorderen van de ontwikkeling van 

met name hun industrie, alsook het 

verwezenlijken van de strategische 

prioriteiten van de Unie en het bijdragen 

aan het aanpakken van wereldwijde 

uitdagingen, met name de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Amendement  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

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 b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het vergroten van het effect van 

onderzoek en innovatie op de 

ontwikkeling, ondersteuning en 

uitvoering van het beleid van de Unie, en 

het ondersteunen van de toepassing van 

innovatieve oplossingen in de industrie en 

de maatschappij voor wereldwijde 

uitdagingen; 

b) het vergroten van het effect van 

onderzoek en innovatie, en het 

ondersteunen van de toepassing van 

innovatieve oplossingen in de industrie en 

de maatschappij voor wereldwijde 

uitdagingen; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Amendement  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

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 c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het bevorderen van alle vormen van 

innovatie, met inbegrip van baanbrekende 

innovatie, en de marktintroductie van 

innovatieve oplossingen versterken; 

c) het bevorderen van alle vormen van 

innovatie, en het versterken van de 

introductie en verspreiding van 

innovatieve oplossingen; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Amendement  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

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 d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het optimaliseren van de 

verwezenlijking van het programma om het 

effect ervan binnen een versterkte 

Europese Onderzoeksruimte zo groot 

mogelijk te maken. 

d) het optimaliseren van de 

verwezenlijking van het programma om het 

effect ervan in de lidstaten zo groot 

mogelijk te maken, door de convergentie 

inzake wetenschappelijke en 

technologische ontwikkeling te 

bevorderen en trends in de richting van 

grotere verschillen een halt toe te roepen 

en te keren. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Amendement  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het programma wordt uitgevoerd in 

direct beheer in overeenstemming met het 

Financieel Reglement of in indirect beheer 

met financieringsorganen als bedoeld in 

artikel 62, lid 1, onder c), van het 

Financieel Reglement. 

1. Het programma wordt uitgevoerd in 

direct en gedeeld beheer in 

overeenstemming met het Financieel 

Reglement of in indirect beheer met 

financieringsorganen als bedoeld in 

artikel 62, lid 1, onder c), van het 

Financieel Reglement. Voor het gedeeld 

beheer worden nationale budgetten 

uitgetrokken en opzijgezet die in totaal 

niet minder dan 50 % van de begroting 

van het programma bedragen. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Amendement  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Horizon Europa-activiteiten worden 

voornamelijk verwezenlijkt door middel 

van oproepen tot het indienen van 

voorstellen, waarvan sommige worden 

georganiseerd in het kader van missies en 

Europese partnerschappen. 

7. Horizon Europa-activiteiten onder 

direct beheer worden voornamelijk 

verwezenlijkt door middel van oproepen 

tot het indienen van voorstellen, waarvan 

sommige worden georganiseerd in het 

kader van missies en Europese 

partnerschappen. In het kader van het deel 

onder gedeeld beheer worden de middelen 

evenwichtig tussen de lidstaten verdeeld 

teneinde de ongelijkheid op het vlak van 

O&O-capaciteit en -activiteiten op de door 

het programma ondersteunde terreinen te 

verkleinen. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Amendement  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. In het kader van Horizon Europa 

verrichte onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten richten zich op civiele 

toepassingen. 

8. In het kader van Horizon Europa 

verrichte onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten richten zich exclusief 

op civiele toepassingen. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Amendement  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en 

vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van het kaderprogramma voor 

de periode 2021-2027 bedragen 

94 100 000 000 EUR in lopende prijzen 

voor het in artikel 1, lid 3, onder a), 

bedoelde specifieke programma, 

vermeerderd met het bedrag voor het in 

artikel 1, lid 3, onder b), bedoelde 

specifieke programma, zoals vastgesteld in 

Verordening (EU) .../... tot oprichting van 

het Europees Defensiefonds. 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van het kaderprogramma voor 

de periode 2021-2027 bedragen 

120 000 000 000 EUR in prijzen van 2018 

voor het in artikel 1, lid 3, onder a), 

bedoelde specifieke programma. 

Or. pt 

 

 


