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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/280 

Muudatusettepanek  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 

eriprogramm 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – lõik 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Toetatakse asjakohaselt mehhanisme 

potentsiaalsete taotlejate teavitamiseks 

programmist (nt riiklikud kontaktpunktid). 

Toetatakse asjakohaselt mehhanisme 

potentsiaalsete taotlejate teavitamiseks 

programmist. Komisjon loob programmi 

„Euroopa horisont“ rakendamise olulise 

elemendina riiklike kontaktpunktide 

süsteemi, mis põhineb varasemate 

raamprogrammide kogemustel, tagamaks 

et programm saaks tuntuks ja et selles 

osalemiseks oleks kõigil võimalikel 

taotlejatel, olenemata sektorist või 

teadusharust, võimalik kiiresti taotlus 

esitada. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/281 

Muudatusettepanek  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 

eriprogramm 

(COM(2018)/0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(KOD)). 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Inimest igapäevaelus ja töökohal 

ümbritsevast sotsiaalsest, majanduslikust ja 

füüsilisest keskkonnast tulenevate 

tervisemõjurite ja riskitegurite, sealhulgas 

digiteerimise, reostuse, kliimamuutuse ja 

muude keskkonnaprobleemidega seotud 

tervisemõju parem mõistmine aitab 

terviseriske ja vastavaid ohte paremini 

tuvastada ja leevendada, samuti vähendada 

kemikaalide ja keskkonnareostusega 

kokkupuutest tulenevate surma- ja 

haigusjuhtude arvu, toetada 

keskkonnasõbralikku, tervislikku, 

vastupanuvõimelist ja kestlikku elu- ja 

töökeskkonda, edendada tervislikke 

eluviise ja tervislikke tarbimisharjumusi 

ning kujundada õiglase, kaasava ja 

usaldusväärse ühiskonna. 

Inimest igapäevaelus ja eelkõige töökohal 

ümbritsevast sotsiaalsest, majanduslikust ja 

füüsilisest keskkonnast tulenevate 

tervisemõjurite ja riskitegurite, sealhulgas 

digiteerimise, reostuse, sealhulgas 

elektromagnetilise saaste, kiire 

linnastumise, kliimamuutuse ja muude 

keskkonnaprobleemidega seotud 

tervisemõju parem mõistmine aitab 

terviseriske ja vastavaid ohte paremini 

tuvastada, ennetada ja leevendada, samuti 

tuvastada ja vähendada ohtlike 

tööülesannete, kemikaalide ja 

keskkonnareostusega kokkupuutest 

tulenevate surma- ja haigusjuhtude arvu; 

toetada ohutut ja keskkonnasõbralikku, 

tervislikku, vastupanuvõimelist ja kestlikku 

elu- ja töökeskkonda, edendada tervislikke 

eluviise ja tervislikke tarbimisharjumusi 

ning kujundada õiglase, kaasava ja 

usaldusväärse ühiskonna. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/282 

Muudatusettepanek  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 

eriprogramm 

(COM(2018)/0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(KOD)). 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – punkt 1.2.2 – lõik 2 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tehnoloogialahendused 

kemikaalidest, saasteainetest ja muudest 

stressiteguritest, sealhulgas kliima ja 

keskkonnaga seotud stressiteguritest ning 

mitme stressiteguri koosmõjust tulenevate 

ohtude, kokkupuute ja tervisemõju 

hindamiseks; 

– ohutud ja tõhusad 

tehnoloogialahendused ja metoodikad 

kemikaalidest, saasteainetest, sealhulgas 

elektromagnetilise saaste allikatest ja 

muudest stressiteguritest, sealhulgas kliima 

ja keskkonnaga seotud stressiteguritest 

ning mitme stressiteguri koosmõjust 

tulenevate ohtude, kokkupuute ja 

tervisemõju hindamiseks; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/283 

Muudatusettepanek  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 

eriprogramm 

(COM(2018)/0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(KOD)). 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – punkt 1.2.2 – lõik 2 – taane 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tervislike eluviiside edendamine ja 

esmased ennetavad sekkumismeetmed. 

– tervislike eluviiside edendamine ja 

esmased ennetavad sekkumismeetmed; 

võimekus ja taristud kõigi inimeste ja 

loomade tervist mõjutavate tegurite kohta 

andmete kogumiseks, jagamiseks ja 

kombineerimiseks, sealhulgas 

kokkupuude, tervis ja haigused nii ELi 

kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/284 

Muudatusettepanek  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 

eriprogramm 

(COM(2018)/0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(KOD)). 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – punkt 2.2.1 – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– strateegiad populismi, äärmusluse, 

radikaliseerumise ja terrorismiga 

toimetulekuks ning rahulolematute ja 

marginaliseerunud kodanike kaasamiseks 

ja nende osaluse suurendamiseks; 

– strateegiad äärmusluse, 

radikaliseerumise, diskrimineerimise, 
vihakõne ja terrorismiga toimetulekuks 

ning rahulolematute, haavatavate ja 

marginaliseerunud kodanike aktiivseks 

kaasamiseks, võimestamiseks ja nende 

osaluse suurendamiseks; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/285 

Muudatusettepanek  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 

eriprogramm 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 2 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– murranguline tootmistehnoloogia, 

näiteks kihtlisandustootmine, 

tööstusrobootika ja inimesega lõimitud 

tootmissüsteemid, mida edendatakse ka 

ELi tööstussuunitlusega taristute 

võrgustiku kaudu; 

– inkrementaalne ja murranguline 

tootmistehnoloogia, näiteks 

kihtlisandustootmine, modelleerimine, 

simulatsioon, tööstusautomaatika ja -

robootika ja inimesega lõimitud 

tootmissüsteemid, mida edendatakse ka 

ELi tööstuskasutajatele avatud 

tipptasemel teadustaristute võrgustiku 

kaudu; 

Or. en 

 


