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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0410/286 

Tarkistus  286 

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 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Koko arvoketjun kattavat 

läpimurtoinnovaatiot, joissa käytetään 

erilaisia kehitystä vauhdittavia 

teknologioita (esimerkiksi toisiaan 

lähentyviä teknologioita, tekoälyä, data-

analytiikkaa, teollisuusrobotiikkaa, 

biovalmistusta, kehittyneitä 

akkuteknologioita); 

– Koko arvoketjun kattavat 

vähittäiset innovaatiot ja 

läpimurtoinnovaatiot, joissa käytetään 

erilaisia kehitystä vauhdittavia 

teknologioita (esimerkiksi toisiaan 

lähentyviä teknologioita, tekoälyä, data-

analytiikkaa, teollisuusrobotiikkaa, 

kestävää biovalmistusta, kehittyneitä 

akkuteknologioita); 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0410/287 

Tarkistus  287 

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 kohta – 3.2 kohta – 3.2.1 kohta – 2 alakohta – 5 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Tekniikan läpimurtoinnovaatiot, 

jotka liittyvät rakennusalueen tutkimukseen 

sekä paikan päällä tapahtuvan asennuksen 

ja esivalmistettujen komponenttien 

täydelliseen automatisointiin. 

– Tekniikan vähittäiset innovaatiot ja 

läpimurtoinnovaatiot, jotka liittyvät 

rakennusalueen tutkimukseen sekä paikan 

päällä tapahtuvan asennuksen ja 

esivalmistettujen komponenttien 

täydelliseen automatisointiin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0410/288 

Tarkistus  288 

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 kohta – 3.4 kohta – 3.2.7 kohta – 4 alakohta – 6 a luetelmakohta 

(uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Kilpailukykynsä menettäneiden 

teollisuusalueiden valvonta sekä uusia 

innovatiivisia teknologioita käyttävien 

elvytys- ja muuntamisohjelmien 

soveltaminen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0410/289 

Tarkistus  289 

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 – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.2 kohta – 2 alakohta – 3 a luetelmakohta 

(uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Uusiutuvat energiateknologiat ja -

ratkaisut, joilla siirrytään nopeasti pois 

fossiilisten polttoaineiden käytöstä 

teollisuuden, rakennusten ja palvelujen 

lämmitys- ja jäähdytysenergian 

toimittamisessa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0410/290 

Tarkistus  290 

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 – 4 kohta – 4.2 kohta – 4.2.5 kohta – 2 alakohta – 4 a luetelmakohta 

(uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 –Jätteiden erilliskeräyksen määrää ja 

laatua lisäävien toimien, kuten ekologisen 

suunnittelun ohjelmien käyttöönotto, 

millä pyritään parantamaan tuotteiden 

kierrätettävyyttä ja luomaan kuntiin 

innovatiivisia kierrätysjärjestelmiä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0410/291 

Tarkistus  291 

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 – 6 kohta – 6.2 kohta – 6.2.2 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 2 

luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– Tuki kulttuuriperinnön 

säilyttämiselle;  

– Kulttuurialan ja luovien alojen 

taloudellista ja sosiaalista panosta 

koskeva tutkimus, mukaan lukien 

tilastojen laatiminen ja tuki aineellisen ja 

aineettoman kulttuuriperinnön 

palauttamiselle, säilyttämiselle ja 

hoitamiselle; 

Or. en 

 


