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7.12.2018 A8-0401/174 

Ändringsförslag  174 

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

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmets allmänna mål är att 

uppnå vetenskapliga, ekonomiska och 

samhälleliga effekter av EU:s investeringar 

i forskning och innovation för att stärka 

den vetenskapliga och tekniska grunden för 

unionen och främja dess konkurrenskraft, 

även inom industrin, förverkliga EU:s 

strategiska prioriteringar, och bidra till att 

ta itu med globala utmaningar, bl.a. målen 

för hållbar utveckling. 

1. Programmets allmänna mål är att 

uppnå vetenskapliga, ekonomiska och 

samhälleliga effekter av EU:s investeringar 

i forskning och innovation för att stärka 

den vetenskapliga och tekniska grunden för 

medlemsstaterna och främja deras 

utveckling, särskilt deras industri, att 

förverkliga EU:s strategiska prioriteringar, 

och att bidra till att ta itu med globala 

utmaningar, bl.a. målen för hållbar 

utveckling. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Ändringsförslag  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att stärka effekterna av forskning 

och innovation när det gäller att utveckla, 

stödja och genomföra EU-politiken och 

främja införandet av innovativa lösningar 

inom industri och samhälle i syfte att lösa 

globala problem. 

(b) Att stärka effekterna av forskning 

och innovation och främja införandet av 

innovativa lösningar inom industri och 

samhälle i syfte att lösa globala problem. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Ändringsförslag  176 

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

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Att främja alla former av 

innovation, inklusive banbrytande 

innovation, och att förbättra 

marknadslanseringen av innovativa 

lösningar. 

(c) Att främja alla typer av innovation, 

och att förbättra lanseringen och 

spridningen av innovativa lösningar. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Ändringsförslag  177 

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

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Att optimera programmets resultat 

för att åstadkomma större effekter inom ett 

förstärkt europeiskt forskningsområde. 

(d) Att optimera programmets resultat 

för att åstadkomma större effekter av det i 

medlemsstaterna, främja konvergens 

avseende vetenskaplig och teknisk 

utveckling samt forma och vända trender 

mot ökad divergens.  

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Ändringsförslag  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmet ska genomföras genom 

direkt förvaltning i enlighet med 

budgetförordningen eller indirekt 

förvaltning med de finansieringsorgan som 

avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen. 

1. Programmet ska genomföras genom 

direkt och delad förvaltning i enlighet med 

budgetförordningen eller indirekt 

förvaltning med de finansieringsorgan som 

avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen. 

Vid delad förvaltning måste nationella 

anslag fastställas och avsättas, och deras 

totala belopp måste uppgå till minst 50 % 

av de totala anslagen till programmet. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Ändringsförslag  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Horisont Europa-verksamheter ska i 

första hand förverkligas genom 

ansökningsomgångar, av vilka somliga 

anordnas som delar av uppdrag och 

europeiska partnerskap. 

7. Horisont Europa-verksamheter 

genom direkt förvaltning ska i första hand 

förverkligas genom ansökningsomgångar, 

av vilka somliga anordnas som delar av 

uppdrag och europeiska partnerskap. Inom 

den delade förvaltningen ska resurserna 

fördelas jämnt mellan medlemsstaterna i 

syfte att minska ojämlikheterna i fråga 

om kapacitet och verksamhet för 

forskning och utveckling på de områden 

som får stöd genom programmet. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Ändringsförslag  180 

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

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Forsknings- och 

innovationsverksamhet som utförs inom 

ramen för Horisont Europa ska fokusera på 

civila tillämpningar. 

8. Verksamhet för forskning och 

innovation som genomförs inom ramen för 

Horisont 2020 ska enbart fokusera på 

civila tillämpningar. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Ändringsförslag  181 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(2018/0224(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av ramprogrammet under 

perioden 2021–2027 ska vara 

94 100 000 000 EUR i löpande priser för 

det särskilda program som avses i 

artikel 1.3 a och, utöver detta, beloppet för 

det särskilda program som avses i 

artikel 1.3 b, enligt vad som föreskrivs i 

förordning ... om inrättande av 

Europeiska försvarsfonden. 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av ramprogrammet under 

perioden 2021–2027 ska vara 

120 000 000 000 EUR i 2018 års priser för 

det särskilda program som avses i 

artikel 1.3 a. 

Or. pt 

 

 


