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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0401/174 

Muudatusettepanek  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldeesmärk on 

saavutada liidu investeeringutega 

teadustegevusse ja innovatsiooni teaduslik, 

majanduslik ja ühiskondlik mõju, et 

tugevdada liidu teaduslikku ja 

tehnoloogilist baasi ja edendada liidu 

konkurentsivõimet, sealhulgas tööstuses, 

viia ellu liidu strateegilised prioriteedid 

ning aidata kaasa üleilmsete probleemide, 

sealhulgas kestliku arengu eesmärkide 

lahendamisele. 

1. Programmi üldeesmärk on 

saavutada liidu investeeringutega 

teadustegevusse ja innovatsiooni teaduslik, 

majanduslik ja ühiskondlik mõju, et 

tugevdada liikmesriikide teaduslikku ja 

tehnoloogilist baasi ja edendada nende 

konkurentsivõimet, eeskätt tööstuses, et 

viia ellu liidu strateegilised prioriteedid 

ning aidata kaasa üleilmsete probleemide, 

sealhulgas kestliku arengu eesmärkide 

lahendamisele. 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2018 A8-0401/175 

Muudatusettepanek  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tugevdada teadusuuringute ja 

innovatsiooni mõju arendavates, 

toetavates ja rakendavates ELi poliitikates 

ning novaatorlike lahenduste 

kasutuselevõtmist tööstuses ja ühiskonnas, 

et lahendada globaalseid probleeme; 

(b) tugevdada teadusuuringute ja 

innovatsiooni mõju ning novaatorlike 

lahenduste kasutuselevõtmist tööstuses ja 

ühiskonnas, et lahendada globaalseid 

probleeme; 

Or. pt 



 

AM\1171709ET.docx  PE631.577v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2018 A8-0401/176 

Muudatusettepanek  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) edendada igat liiki innovatsiooni, 

sealhulgas läbimurdelist innovatsiooni, ja 
tugevdada novaatorlike lahenduste 

kasutuselevõttu turu poolt; 

(c) edendada igat liiki innovatsiooni 

ning tugevdada novaatorlike lahenduste 

kasutuselevõttu ja levitamist; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2018 A8-0401/177 

Muudatusettepanek  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) optimeerida programmi 

rakendamist, et suurendada mõju tugevama 

Euroopa teadusruumi raames. 

(d) optimeerida programmi 

rakendamist, et suurendada mõju 

liikmesriikides, edendada lähenemist 

teaduse ja tehnoloogia arengu vallas ning 

piirata ja vähendada edasiste erinevuste 

teket. 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2018 A8-0401/178 

Muudatusettepanek  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi rakendatakse eelarve 

otsese täitmise korras vastavalt 

finantsmäärusele või eelarve kaudse 

täitmise korras koostöös finantsmääruse 

artikli 62 lõike 1 punktis c osutatud 

asutustega. 

1. Programmi rakendatakse eelarve 

otsese ja jagatud täitmise korras vastavalt 

finantsmäärusele või eelarve kaudse 

täitmise korras koostöös finantsmääruse 

artikli 62 lõike 1 punktis c osutatud 

asutustega. Jagatud eelarve täitmise korral 

tuleb luua riiklikud assigneeringud ja 

need varuks panna ning nende 

kogusumma ei tohi olla väiksem kui 50 % 

programmi koguassigneeringutest. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Muudatusettepanek  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Programmi „Euroopa horisont“ 

tegevused viiakse ellu peamiselt 

konkursside kaudu, millest mõned on 

korraldatud missioonide ja Euroopa 

partnerluste osana. 

7. Programmi „Euroopa horisont“ 

tegevused, mille puhul rakendatakse 

eelarve otsest täitmist, viiakse ellu 

peamiselt konkursside kaudu, millest 

mõned on korraldatud missioonide ja 

Euroopa partnerluste osana. Eelarve 

jagatud täitmise korral jaotatakse 

vahendid liikmesriikide vahel võrdselt, et 

vähendada programmist toetatavates 

valdkondades teadus- ja arendustegevuse 

alase suutlikkuse ja tegevuse ebaühtlust. 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2018 A8-0401/180 

Muudatusettepanek  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Programmi „Euroopa horisont“ 

raames läbiviidavate teadus- ja 

innovatsioonitegevustes keskendutakse 

tsiviilrakendustele. 

8. Programmi „Euroopa horisont“ 

raames läbiviidavate teadus- ja 

innovatsioonitegevustes keskendutakse 

üksnes tsiviilrakendustele. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Muudatusettepanek  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle 

osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Raamprogrammi rakendamise 

rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 

jooksevhindades 94 100 000 000 eurot 

artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 

eriprogrammi jaoks ning sellele lisandub 

summa artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud 

eriprogrammi jaoks, mis on kehtestatud 

Euroopa Kaitsefondi asutamise 

määrusega [...]. 

1. Raamprogrammi rakendamise 

rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 

2018. aasta hindades 120 000 000 000 
eurot artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 

eriprogrammi jaoks. 

Or. pt 

 

 


