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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/286 

Muudatusettepanek  286 

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 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– murrangulised uuendused, mille 

puhul kasutatakse mitmesuguseid progressi 

võimaldavaid tehnoloogialahendusi (nt 

ühendtehnoloogia, tehisintellekt, 

andmeanalüüs, tööstusrobootika, 

biotootmine, uusim akutehnoloogia) 

väärtusahela mis tahes osas; 

– inkrementaalsed ja murrangulised 

uuendused, mille puhul kasutatakse 

mitmesuguseid progressi võimaldavaid 

tehnoloogialahendusi (nt 

ühendtehnoloogia, tehisintellekt, 

andmeanalüüs, tööstusrobootika, säästev 

biotootmine, uusim akutehnoloogia) 

väärtusahela mis tahes osas; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/287 

Muudatusettepanek  287 

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 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– murrangulised uuendused 

ehitusplatside analüüsimise meetodites, et 

võimaldada täisautomaatset kohapealset 

montaaži ja valmiselementide paigaldust. 

– inkrementaalsed ja murrangulised 

uuendused ehitusplatside analüüsimise 

meetodites, et võimaldada täisautomaatset 

kohapealset montaaži ja valmiselementide 

paigaldust. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/288 

Muudatusettepanek  288 

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 3.2.7 – lõik 4 – taane 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – konkurentsivõime minetanud 

tööstusalade jälgimine ning programmide 

kohaldamine nende taaselustamiseks ja 

ümberkorraldamiseks uue innovaatilise 

tehnoloogia abil. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/289 

Muudatusettepanek  289 

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 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.2 – lõik 2 – taane 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – taastuvenergiatehnoloogia ja 

lahendused, mis võimaldavad tööstuse, 

hoonete ja teenuste tarbeks toimuvaks 

kütmiseks ja jahutamiseks vajaliku 

energiavarustuse puhul fossiilkütuste 

kasutamisest kiiresti loobuda; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/290 

Muudatusettepanek  290 

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 4 – alapunkt 4.2 – alapunkt 4.2.5 – lõik 2 – taane 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – selliste meetmete rakendamine, mille 

eesmärk on suurendada jäätmete liigiti 

kogumise kvantiteeti ja kvaliteeti, näiteks 

ökodisaini programmid toodete 

ringlussevõetavuse parandamiseks ning 

kohaliku omavalitsuse tasandil 

innovatiivsete ringlussevõtusüsteemide 

väljatöötamine. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0410/291 

Muudatusettepanek  291 

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 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 2 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kultuuripärandi säilitamise 

toetamine; 

– kultuuri- ja loomesektori 

majandusliku ja sotsiaalse osatähtsuse 

alane uurimistegevus, muu hulgas 

statistika koostamine ning materiaalse ja 

immateriaalse kultuuripärandi 

restaureerimise, säilitamise ja haldamise 

toetamine; 

Or. en 

 


