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7.12.2018 A8-0401/188 

Amendement  188 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van 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 IV – punt 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

16. Synergieën met het Europees 

defensiefonds zullen civiel en 

defensieonderzoek ten goede komen. 

Onnodig dubbel werk zal worden 

vermeden. 

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/189 

Amendement  189 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Lynn Boylan, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Sabine Lösing, Liadh Ní Riada, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Pavel Poc, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van 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 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Bij het bevorderen van 

onderzoeks- en innovatieactiviteiten die 

noodzakelijk worden geacht om bij te 

dragen aan de verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen van de Unie moet 

rekening worden gehouden met het 

innovatiebeginsel, zoals voorgesteld in de 

mededeling van de Commissie van 15 mei 

2018 "Een vernieuwde Europese agenda 

voor onderzoek en innovatie - de kans om 

de toekomst van Europa vorm te geven" 

(COM(2018) 306 final). 

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/190 

Amendement  190 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van 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 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het specifieke programma voor 

defensieonderzoek dat is vastgesteld bij 

Verordening (EU) .../... . 

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/191 

Amendement  191 

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

Marie-Pierre Vieu, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van 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 

Overweging 29 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Gezien de specifieke kenmerken 

van de defensiesector, moeten de 

gedetailleerde bepalingen voor de 

financiering door de Unie van 

onderzoeksprojecten op het gebied van 

defensie worden vastgesteld in 

Verordening … tot oprichting van het 

Europees Defensiefonds16 waarin de 

regels voor deelname aan 

defensieonderzoek zijn vastgesteld. De in 

het kader van het Europees Defensiefonds 

verrichte onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten moeten zich exclusief 

op defensietoepassingen richten. 

Schrappen 

______________  

16   

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/192 

Amendement  192 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van 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 

Artikel 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 5 Schrappen 

Defensieonderzoek  

1. Activiteiten die worden verricht in 

het kader van het in artikel 1, lid 3, 

onder b), bedoelde specifieke programma 

en die zijn vastgelegd in Verordening 

(EU) .../... tot oprichting van het Europees 

Defensiefonds, zijn onderzoeksactiviteiten 

die zich exclusief op defensietoepassingen 

richten, met als doel het 

concurrentievermogen, de efficiëntie en 

de innovatie binnen de defensiesector te 

bevorderen. 

 

2. Deze verordening is niet van 

toepassing op het in artikel 1, lid 3, 

onder b), bedoelde specifieke programma, 

met uitzondering van dit artikel, artikel 1, 

leden 1 en 3, en artikel 9, lid 1. 

 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/193 

Amendement  193 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van 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 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) "open toegang": praktijk waarbij 

aan de eindgebruiker gratis online toegang 

wordt verstrekt tot onderzoeksresultaten 

die voortvloeien uit in het kader van het 

programma gefinancierde acties, met name 

wetenschappelijke publicaties en 

onderzoeksgegevens. 

(4) "open toegang": praktijk waarbij 

aan de eindgebruiker gratis online toegang 

wordt verstrekt tot onderzoeksresultaten 

die voortvloeien uit in het kader van het 

programma gefinancierde acties, met name 

wetenschappelijke publicaties en 

onderzoeksgegevens. Wat 

onderzoeksgegevens betreft, moeten de 

bescherming van persoonsgegevens en 

gerechtvaardigde intellectuele-

eigendomsrechten worden aangepakt 

volgens het beginsel "zo open als 

mogelijk, zo gesloten als nodig". 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/194 

Amendement  194 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, 

Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vaststelling van 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 

Artikel 12 – lid 1 – letter d – alinea 1 – punt ii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii. verbintenis tot een op regels 

gebaseerde open markteconomie, met 

inbegrip van een eerlijke en billijke 

benadering inzake intellectuele-

eigendomsrechten, ondersteund door 

democratische instellingen; 

ii. verbintenis tot een op regels 

gebaseerde open markteconomie, met 

inbegrip van een eerlijke en billijke 

benadering inzake intellectuele-

eigendomsrechten, eerbiediging van de 

mensenrechten en inachtneming van de 

door het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie erkende 

beginselen, ondersteund door 

democratische instellingen; 

Or. en 

 

 


