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7.12.2018 A8-0410/280 

Tarkistus  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – kohta 15 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tukea annetaan myös mekanismeille, 

joiden avulla ohjelmasta tiedotetaan 

mahdollisille hakijoille (esimerkiksi 

kansalliset yhteyspisteet).  

Tukea annetaan myös mekanismeille, 

joiden avulla ohjelmasta tiedotetaan 

mahdollisille hakijoille. Komissio perustaa 

tärkeänä osana Euroopan horisontti -

ohjelman täytäntöönpanoa edellisistä 

puiteohjelmista saatuihin kokemuksiin 

perustuvan kansallisten yhteyspisteiden 

järjestelmän varmistamaan, että ohjelma 

on kaikkien mahdollisten hakijoiden 

tiedossa ja helposti saatavilla sektorista tai 

tieteenalasta riippumatta. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/281 

Tarkistus  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kun ihmisten jokapäiväiseen elämään ja 

työelämään liittyvät sosiaalisen, 

taloudellisen ja fyysisen ympäristön 

määrittämät terveyttä edistävät tekijät ja 

riskitekijät tunnetaan paremmin (myös 

digitalisaation, saastumisen, 

ilmastonmuutoksen ja muiden 

ympäristöongelmien terveysvaikutukset), 

on helpompi tunnistaa ja lieventää 

terveysriskejä ja -uhkia, vähentää 

kemikaaleille ja ympäristön pilaantumiselle 

altistumisesta johtuvia kuolemia ja 

sairauksia, tukea ympäristöystävällisiä, 

terveellisiä, elinvoimaisia ja kestäviä elin- 

ja työympäristöjä, edistää terveitä 

elämäntapoja ja kulutuskäyttäytymistä sekä 

kehittää oikeudenmukaista, osallistavaa ja 

luotettavaa yhteiskuntaa. 

Kun ihmisten jokapäiväiseen elämään ja 

erityisesti työelämään liittyvät sosiaalisen, 

taloudellisen ja fyysisen ympäristön 

määrittämät terveyttä edistävät tekijät ja 

riskitekijät tunnetaan paremmin (myös 

digitalisaation, pilaantumisen, mukaan 

luettuna sähkömagneettinen 

pilaantuminen, nopea kaupungistuminen 
ilmastonmuutoksen ja muiden 

ympäristöongelmien terveysvaikutukset), 

on helpompi tunnistaa, ehkäistä ja 

lieventää terveysriskejä ja -uhkia, 

tunnistaa ja vähentää vaaralliselle työlle, 

kemikaaleille ja ympäristön pilaantumiselle 

altistumisesta johtuvia kuolemia ja 

sairauksia, tukea turvallisia, 

ympäristöystävällisiä, terveellisiä, 

elinvoimaisia ja kestäviä elin- ja 

työympäristöjä, edistää terveitä 

elämäntapoja ja kulutuskäyttäytymistä sekä 

kehittää oikeudenmukaista, osallistavaa ja 

luotettavaa yhteiskuntaa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0410/282 

Tarkistus  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Teknologiat, joita käytetään 

kemikaalien, epäpuhtauksien ja muiden 

stressitekijöiden aiheuttamien vaarojen, 

altistumisten ja terveysvaikutusten 

arvioimiseen, mukaan luettuina ilmastoon 

ja ympäristöön liittyvät stressitekijät sekä 

useiden stressitekijöiden yhteisvaikutukset; 

–  Turvalliset ja tehokkaat 

teknologiat ja menetelmät, joita käytetään 

kemikaalien, pilaavien aineiden, mukaan 

luettuna sähkömagneettinen 

pilaantuminen, ja muiden stressitekijöiden 

aiheuttamien vaarojen, altistumisten ja 

terveysvaikutusten arvioimiseen, mukaan 

luettuina ilmastoon ja ympäristöön liittyvät 

stressitekijät sekä useiden stressitekijöiden 

yhteisvaikutukset; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Tarkistus  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 1 kohta – 1.2 kohta – 1.2.2 kohta – 2 alakohta – 5 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Terveyden edistäminen ja 

ensisijaiset ennaltaehkäisytoimet.  

– Terveyden edistäminen ja 

ensisijaiset ennaltaehkäisytoimet; 

valmiudet ja infrastruktuuri, joilla 

kerätään, jaetaan ja yhdistetään tiedot 

kaikista ihmisen ja eläinten terveyteen 

vaikuttavista tekijöistä, mukaan lukien 

altistuminen, terveys ja taudit EU:n ja 

kansainvälisellä tasolla. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Tarkistus  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 2 kohta – 2.2 kohta –2.2.1 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Strategiat populismin, 

ääriliikkeiden, radikalisoitumisen ja 

terrorismin torjumiseksi sekä 

tyytymättömien ja syrjäytyneiden 

kansalaisten osallistaminen; 

– Strategiat ääriliikkeiden, 

radikalisoitumisen, syrjinnän, vihapuheen 

ja terrorismin torjumiseksi sekä 

tyytymättömien, haavoittuvien ja 

syrjäytyneiden kansalaisten aktiivinen 

mukaan ottaminen, osallistaminen ja 

voimaannuttaminen; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Tarkistus  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Käänteentekevät 

valmistusteknologiat, kuten materiaalia 

lisäävä valmistus, teollisuusrobotiikka ja 

ihmisen ja koneen yhdistävät 

valmistusjärjestelmät, joita edistetään myös 

EU:n teollisuuteen suuntautuvien 

infrastruktuurien verkoston kautta; 

– Vähittäin kehittyvät ja läpimurron 

tekevät valmistusteknologiat, kuten 

materiaalia lisäävä valmistus, 

mallintaminen, simulointi, 

teollisuusautomatiikka ja -robotiikka ja 

ihmisen ja koneen yhdistävät 

valmistusjärjestelmät, joita edistetään myös 

EU:n teollisuuteen suuntautuvien 

huipputason tutkimuksen 

infrastruktuurien teollisille käyttäjille 

avoimen verkoston kautta; 

Or. en 

 


