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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0401/183 

Muudatusettepanek  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade 

kehtestamine 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 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, 

sealhulgas astmelist, läbimurdelist ja 

sotsiaalset innovatsiooni ning aidata 

tugevdada teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsiooni tulemuste 
kasutuselevõttu turul ja kasutamist 

eelkõige liidus; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0401/184 

Muudatusettepanek  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade 

kehtestamine 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) II sammas „Üleilmsed probleemid 

ja tööstuse konkurentsivõime“, mille 

konkreetsed eesmärgid on sätestatud 

artikli 3 lõike 2 punktis b ning mis toetab 

ka artikli 3 lõike 2 punktides a ja c 

sätestatud konkreetseid eesmärke ning 
millel on järgmised komponendid: 

(2) II sammas „Üleilmsed probleemid 

ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime“, sh 

ühele toetusesaajale mõeldud 

toetuspõhine VKEdele ettenähtud vahend, 
millel on järgmised komponendid: 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0401/185 

Muudatusettepanek  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade 

kehtestamine 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Peamised programmi raames 

kasutatavad meetmed on sätestatud ja 

iseloomustatud II lisas. Kõiki 

rahastamisvorme kasutatakse paindlikult 

kõigi programmi eesmärkide puhul ning 

nende kasutamine otsustatakse vajaduste ja 

konkreetsete eesmärkide kriteeriumide 

alusel. 

4. Peamised programmi raames 

kasutatavad meetmed on sätestatud ja 

iseloomustatud artiklis 2 ja II lisas. Lõikes 

2 osutatud rahastamisvorme kasutatakse 

paindlikult kõigi programmi eesmärkide 

puhul ning nende kasutamine otsustatakse 

vajaduste ja konkreetsete eesmärkide 

kriteeriumide alusel. Programmist ei 

toetata tegevusi, mis on seotud 

fossiilkütuste tootmise, töötlemise, 

turustamise, ladustamise või 

põletamisega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0401/186 

Muudatusettepanek  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade 

kehtestamine 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 2 – lõik 4 – punkt b – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sekkumisvaldkonnad: demokraatia; 

kultuuripärand; sotsiaalsed ja 

majanduslikud muutused katastroofide 

suhtes säilenõtked ühiskonnad; kaitse ja 

julgeolek; küberturvalisus. 

Sekkumisvaldkonnad: demokraatia; 

kultuur ja loovus; sotsiaalsed, 

kultuurilised ja majanduslikud muutused; 

katastroofiohu vähendamine ja 
katastroofide suhtes säilenõtked 

ühiskonnad; sotsiaal- ja 

humanitaarteadused 

Or. en 

 


