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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0401/183 

Tarkistus  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten 

levittämistä koskevat säännöt 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) edistää kaikkia innovoinnin 

muotoja, myös läpimurtoinnovointia, ja 

tehostaa innovatiivisten ratkaisujen 

saattamista markkinoille; 

c) edistää kaikkia innovoinnin 

muotoja, myös asteittaista innovointia, 

läpimurtoinnovointia ja sosiaalista 

innovointia, ja tehostaa osaltaan t&k&i-

tulosten saattamista markkinoille ja niiden 

hyödyntämistä erityisesti unionissa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0401/184 

Tarkistus  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten 

levittämistä koskevat säännöt 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Pilari II ”Maailmanlaajuiset 

haasteet ja teollisuuden kilpailukyky”, jolla 

pyritään 3 artiklan 2 kohdan b 

alakohdassa mainittuun 

erityistavoitteeseen ja joka tukee myös 3 

artiklan 2 kohdan a ja c alakohdassa 

mainittuja erityistavoitteita ja käsittää 

seuraavat osiot: 

(2) Pilari II ”Maailmanlaajuiset 

haasteet ja Euroopan teollisuuden 

kilpailukyky”, mukaan lukien yhden 

edunsaajan, avustuksiin perustuva pk-

yrityksille kohdennettu väline; pilari 
käsittää seuraavat osiot: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0401/185 

Tarkistus  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten 

levittämistä koskevat säännöt 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla –4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Ohjelmassa käytettävät keskeiset 

toimintamuodot esitetään ja määritellään 

liitteessä II. Kaikkia rahoitusmuotoja 

käytetään joustavalla tavalla kaikissa 

ohjelman tavoitteissa, niiden käyttö 

määräytyy kulloistenkin tavoitteiden 

tarpeiden ja erityispiirteiden perusteella. 

4. Ohjelmassa käytettävät keskeiset 

toimintamuodot esitetään ja määritellään 

2 artiklassa ja liitteessä II. Edellä 

2 kohdassa tarkoitettuja rahoitusmuotoja 

käytetään joustavalla tavalla kaikissa 

ohjelman tavoitteissa, niiden käyttö 

määräytyy kulloistenkin tavoitteiden 

tarpeiden ja erityispiirteiden perusteella. 

Ohjelmasta ei tueta toimia, jotka liittyvät 

fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, 

jalostukseen, jakeluun, varastointiin tai 

polttamiseen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0401/186 

Tarkistus  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten 

levittämistä koskevat säännöt 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 kohta – 4 alakohta – b alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Toiminta-alat: Demokratia; 

kulttuuriperintö; sosiaaliset ja taloudelliset 

muutokset; katastrofeja sietävät 

yhteiskunnat; suojelu ja turvallisuus; 

kyberturvallisuus. 

Toiminta-alat: Demokratia; kulttuuri ja 

luovuus; sosiaaliset, kulttuuriset ja 

taloudelliset muutokset; katastrofiriskien 

vähentäminen ja katastrofeja sietävät 

yhteiskunnat; yhteiskuntatieteet ja 

humanistiset tieteet 

Or. en 

 


