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7.12.2018 A8-0401/174 

Tarkistus  174 

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

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

saada aikaan tieteellisiä, taloudellisia ja 

yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 

tutkimus- ja innovaatioinvestoinneista, 

jotta voidaan lujittaa unionin tieteellistä ja 

teknologista perustaa ja edistää sen 

kilpailukykyä, muun muassa 
teollisuudessa, saavuttaa unionin 

ensisijaiset strategiset tavoitteet ja auttaa 

vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, 

myös kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

saada aikaan tieteellisiä, taloudellisia ja 

yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 

tutkimus- ja innovaatioinvestoinneista, 

jotta voidaan lujittaa jäsenvaltioiden 

tieteellistä ja teknologista perustaa ja 

edistää niiden kehitystä etenkin 

teollisuudessa, saavuttaa unionin 

ensisijaiset strategiset tavoitteet ja auttaa 

vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, 

myös kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Tarkistus  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vahvistaa tutkimuksen ja 

innovoinnin vaikutusta unionin politiikan 

kehittämiseen, tukemiseen ja 

täytäntöönpanoon sekä tukea 

innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa 

teollisuudessa ja yhteiskunnassa 

maailmanlaajuisiin haasteisiin 

vastaamiseksi; 

b) vahvistaa tutkimuksen ja 

innovoinnin vaikutusta sekä tukea 

innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa 

teollisuudessa ja yhteiskunnassa 

maailmanlaajuisiin haasteisiin 

vastaamiseksi; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Tarkistus  176 

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

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) edistää kaikkia innovoinnin 

muotoja, myös läpimurtoinnovointia, ja 

tehostaa innovatiivisten ratkaisujen 

saattamista markkinoille; 

c) edistää kaikkia innovoinnin 

muotoja ja tehostaa innovatiivisten 

ratkaisujen levittämistä ja käyttöönottoa; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Tarkistus  177 

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

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) optimoida suuremman vaikutuksen 

aikaansaaminen ohjelmasta vahvemmalla 

eurooppalaisella tutkimusalueella. 

d) optimoida suuremman vaikutuksen 

aikaansaaminen ohjelmasta eri 

jäsenvaltioissa, edistää lähentymistä 

tieteen ja teknologian kehittämisessä ja 

hidastaa erojen lisääntymistä koskeva 

suuntaus ja kääntää se. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Tarkistus  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman toteutuksessa käytetään 

suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen 

mukaisesti tai välillistä hallinnointia 

varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitettujen rahoituselinten 

kanssa. 

1. Ohjelman toteutuksessa käytetään 

suoraa ja yhteistyöhön perustuvaa 

hallinnointia varainhoitoasetuksen 

mukaisesti tai välillistä hallinnointia 

varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitettujen rahoituselinten 

kanssa. Yhteistyöhön perustuvan 

hallinnoinnin osalta on määriteltävä ja 

varattava kansalliset määrärahat, joiden 

kokonaismäärä saa olla vähintään 50 

prosenttia ohjelman 

kokonaismäärärahoista. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Tarkistus  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 7 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Euroopan horisontti -toimet 

toteutetaan pääasiassa ehdotuspyyntöjen 

kautta, joista jotkin järjestetään missioiden 

ja eurooppalaisten kumppanuuksien osina. 

7. Euroopan horisontti -toimet 

toteutetaan suoran hallinnoinnin osalta 

pääasiassa ehdotuspyyntöjen kautta, joista 

jotkin järjestetään missioiden ja 

eurooppalaisten kumppanuuksien osina. 

Suorassa hallinnoinnissa on 

varmistettava rahoituksen tasapuolinen 

jakautuminen jäsenvaltioiden välillä, 

otettava huomioon eriarvoisuuden 

vähentäminen ohjelmasta tuettavien 

T&K-toimien ja valmiuksien tasolla. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Tarkistus  180 

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

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 8 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Euroopan horisontti -ohjelmassa 

toteutettavissa tutkimus- ja 

innovointitoimissa keskitytään 

siviilisovelluksiin. 

8. Euroopan horisontti -ohjelmassa 

toteutettavissa tutkimus- ja 

innovointitoimissa keskitytään 

yksinomaan siviilisovelluksiin. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Tarkistus  181 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat 

säännöt 

(2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Puiteohjelman toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–

2027 ovat 94 100 000 000 euroa 

nykyhintoina 1 artiklan 3 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetulle erityisohjelmalle 

ja lisäksi 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 

tarkoitetulle erityisohjelmalle osoitettu 

määrä, joka vahvistetaan Euroopan 

puolustusrahastoa koskevassa asetuksessa 

... . 

1. Puiteohjelman toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–

2027 ovat 120 000 000 000 euroa vuoden 

2018 hintoina 1 artiklan 3 kohdan 

a alakohdassa tarkoitetulle 

erityisohjelmalle; 

Or. pt 

 

 


