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Tarkistus  295 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Koska unioni on sitoutunut Pariisin 

ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen tavoitteisiin, tässä 

erityisohjelmassa tuetaan 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

ilmastotoimien valtavirtaistamista siten, 

että EU:n talousarviomenoista vähintään 

25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteiden 

saavuttamista. Tämän erityisohjelman 

toimien osalta odotusarvona on, että 

35 prosenttia erityisohjelman 

rahoituspuitteista tukee ilmastotavoitteita. 

Asianmukaisia toimia yksilöidään 

erityisohjelman valmistelu- ja 

täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 

arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 

arviointien ja 

uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 

(5) Koska unioni on sitoutunut Pariisin 

ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen tavoitteisiin, tässä 

erityisohjelmassa tuetaan 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

ilmastotoimien valtavirtaistamista siten, 

että EU:n talousarviomenoista vähintään 

30 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteiden 

saavuttamista. Tämän erityisohjelman 

toimien osalta odotetaan, että vähintään 

35 prosenttia erityisohjelman 

rahoituspuitteista tukee ilmastotavoitteita 

ja sitoumuksia tarpeen mukaan. 

Asianmukaisia toimia yksilöidään 

erityisohjelman valmistelu- ja 

täytäntöönpano- valvonta- ja 

raportointivaiheessa, ja niitä arvioidaan 

uudelleen asiaa koskevien arviointien ja 

uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä 

siten, että Euroopan horisontti vaikuttaa 

osaltaan siihen, että Euroopan talous ja 

yhteiskunta saavuttavat päästöttömyyden 

mahdollisimman pian. 

Or. en 
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Perustelu 

Sanamuoto noudattelee ITRE-valiokunnan kantaa, joka hyväksyttiin puiteohjelman 

perustamisasetuksen 9 artiklaan. 
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Tarkistus  296 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

2 artikla – 2 kohta – p a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (p a) sen nopeuttaminen, että Euroopan 

talous ja yhteiskunta saavuttavat 

päästöttömyyden mahdollisimman pian. 

Or. en 
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Tarkistus  297 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

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 

11 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Työohjelmien tulee sisältää 

aihepiirinsä osalta arvio ohjelman 

sisällön ilmaston kannalta olennaisesta 

prosenttiosuudesta. Komissio analysoi, 

miksi mahdollisia merkittäviä 

erovaisuuksia syntyy tämän arvion ja 

kyseisessä työohjelmassa rahoitettujen 

tuensaajien yhdistettyjen arvioiden välille. 

Or. en 
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Tarkistus  298 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-

Christine Vergiat, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Pavel Poc, Jytte Guteland 

 

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 – III pilari – 2 kohta – 2.2 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– ottaa esille innovaatioystävällisen 

sääntelyn kehittämisen 

innavaatioperiaatteen jatkuvan 

soveltamisen avulla sekä kehittämällä 

innovatiivisia lähestymistapoja julkisia 

hankintoja varten, mukaan lukien 

innovatiivisten ratkaisujen julkisten 

hankintojen kehittäminen ja parantaminen 

innovaatioiden lisäämiseksi. Julkisen 

sektorin innovaatioiden seurantaryhmä 

jatkaa myös valtionhallinnon 

innovaatiotoimien tukemista yhdessä 

uudistetun toimintapolitiikan 

tukijärjestelyn rinnalla; 

– ottaa esille innovaatioystävällisen 

sääntelyn kehittämisen ennalta 

varautumisen periaatteen puitteissa sekä 

kehittämällä innovatiivisia 

lähestymistapoja julkisia hankintoja varten, 

mukaan lukien innovatiivisten ratkaisujen 

julkisten hankintojen kehittäminen ja 

parantaminen innovaatioiden lisäämiseksi. 

Julkisen sektorin innovaatioiden 

seurantaryhmä jatkaa myös 

valtionhallinnon innovaatiotoimien 

tukemista yhdessä uudistetun 

toimintapolitiikan tukijärjestelyn rinnalla; 

Or. en 

 


