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Amendement  187 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van 

de regels voor deelname en verspreiding 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V - tabel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Een 

maatschappelijk 

effect bereiken 

Korte termijn Middellange termijn Lange termijn 

Beleidsprioriteiten 

van de EU 

aanpakken via 

O&I 

Outputs -  

Aantal en aandeel van 

outputs gericht op 

aanpakken van 

specifieke EU-

beleidsprioriteiten 

Oplossingen –  

Aantal en aandeel van 

innovaties en 

wetenschappelijke 

resultaten gericht op 

aanpakken van 

specifieke EU-

beleidsprioriteiten 

Voordelen –  

Geaggregeerde geraamde 

effecten van gebruik van door 

kp gefinancierde resultaten, 

voor aanpak van specifieke 

beleidsprioriteiten van EU, 

met inbegrip van bijdrage aan 

beleids- en wetgevingscyclus 

Opleveren van 

voordelen en 

effecten dankzij 

O&I-missies 

Outputs van O&I-

missies - 

Outputs in specifieke 

O&I-missies 

Resultaten van O&I-

missies -  

Resultaten in specifieke 

O&I-missies 

Bereikte doelstellingen van 

O&I-missies -  

Bereikte doelstellingen in 

specifieke O&I-missies 

Versterken van de 

toepassing van 

innovatie in de 

samenleving 

Cocreatie -  

Aantal en aandeel van 

kp-projecten waarin 

EU-burgers en 

eindgebruikers 

bijdragen aan 

cocreatie van O&I-

inhoud 

Betrokkenheid -  

Aantal en aandeel van 

door kp begunstigde 

entiteiten met 

mechanismen om 

burgers en 

eindgebruikers te 

betrekken na kp-project 

Toepassing O&I in 

samenleving -  

Toepassing en bekendwording 

van wetenschappelijke 

resultaten en innovatieve 

oplossingen uit kp-cocreatie 



 

AM\1171638NL.docx  PE631.577v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Amendement  

Een 

maatschappelijk 

effect bereiken 

Korte termijn Middellange termijn Lange termijn 

Doelstellingen van 

Horizon Europa 

en 
beleidsprioriteiten 

van de EU 

aanpakken via O&I 

Outputs -  

Aantal en aandeel van 

outputs gericht op 

aanpakken van 

specifieke 

doelstellingen van 

Horizon Europa en 

specifieke EU-

beleidsprioriteiten 

Oplossingen –  

Aantal en aandeel van 

innovaties en 

wetenschappelijke 

resultaten gericht op 

aanpakken van 

doelstellingen van 

specifieke Horizon 

Europa en specifieke 

doelstellingen van 

Horizon Europa en 

EU-beleidsprioriteiten 

Voordelen –  

Geaggregeerde geraamde 

effecten van gebruik van door 

kp gefinancierde resultaten, 

voor aanpak van specifieke 

doelstellingen van Horizon 

Europa en beleidsprioriteiten 

van EU, bijdrage aan beleids- 

en wetgevingscyclus 

Opleveren van 

voordelen en 

effecten dankzij 

O&I-missies en 

‑ partnerschappen 

Outputs van O&I-

missies - Outputs in 

specifieke O&I-

missies en 

‑ partnerschappen 

Resultaten van O&I-

missies - Resultaten in 

specifieke O&I-

missies en 

‑ partnerschappen 

Bereikte doelstellingen van 

O&I-missies - Bereikte 

doelstellingen in specifieke 

O&I-missies en 

‑ partnerschappen 

Verwezenlijking 

van de 

klimaatverbintenis

sen van de Unie en 

totstandbrenging 

van een CO2-

neutrale economie 

en samenleving 

Projecten en outputs -  

Aantal en percentage 

outputs die 

klimaatrelevant zijn 

(per missies, 

partnerschappen en 

begrotingslijnen van 

het programma) 

Innovaties uit 

klimaatrelevante kp-

projecten -  

Aantal innovaties uit 

klimaatrelevante kp-

projecten die 

klimaatrelevant zijn, 

met inbegrip van 

toegekende 

intellectuele-

eigendomsrechten 

Maatschappelijk en 

economisch effect van 

klimaatrelevante projecten -   

Geaggregeerde geraamde 

effecten van gebruik van door 

kp gefinancierde resultaten op 

de verwezenlijking van de 

klimaat- en 

energieverbintenissen van de 

EU voor de lange termijn in 

het kader van de 

Overeenkomst van Parijs  

Economische, 

maatschappelijke en 

milieukosten en ‑ baten van 

klimaatrelevante projecten  

- Toepassing van innovatieve 

oplossingen voor de beperking 

van en de aanpassing aan de 

klimaatverandering die 
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voortvloeien uit kp-projecten 

- Geaggregeerde geraamde 

effecten van het gebruik van 

deze oplossingen op het 

scheppen van banen en de 

oprichting van bedrijven, 

economische groei, schone 

energie, gezondheid en welzijn 

(met inbegrip van lucht-, 

bodem- en waterkwaliteit)  

Versterken van de 

toepassing van 

O&I in de 

samenleving  

Cocreatie -  

Aantal en aandeel van 

kp-projecten waarin 

EU-burgers en 

eindgebruikers 

bijdragen aan cocreatie 

van O&I-inhoud 

Betrokkenheid -  

Aantal en aandeel van 

door kp begunstigde 

entiteiten met 

mechanismen om 

burgers en 

eindgebruikers te 

betrekken na kp-

project 

Toepassing O&I in 

samenleving 

Toegang tot, toepassing en 

bekendwording van 

wetenschappelijke resultaten 

en innovatieve oplossingen van 

het kp 

 

 

Or. en 

 

 


