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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0401/195 

Muudatusettepanek  195 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning selle osalemis- ja 

levitamiseeskirjade kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(41) Võttes arvesse, kui oluline on 

võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 

liidu kohustusega rakendada Pariisi 

kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 

eesmärke, panustatakse programmiga 

kliimameetmete laiemasse kajastamisse ja 

üldeesmärgi – pühendada 25 % ELi 

eelarve kuludest kliimaeesmärkide 

toetamisele – saavutamisse. 

(41) Pidades kliimamuutusi üheks 

suurimaks üleilmseks ja ühiskondlikuks 

probleemiks ning võttes arvesse, kui 

oluline on võidelda kliimamuutuste vastu 

kooskõlas liidu kohustusega rakendada 

Pariisi kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku 

arengu eesmärke, eraldatakse programmi 

kuludest vajaduse korral vähemalt 35 % 

kliimaeesmärkidele, sest ELi üldeesmärk 

on integreerida kliimameetmed kõikidesse 

valdkondadesse ja kulutada ELi eelarvest 

30 % kliimaeesmärkide toetamiseks. 

Asjakohased meetmed tuleks kindlaks 

määrata konkreetse programmi 

ettevalmistamise ja rakendamise käigus 

ning neid tuleb uuesti hinnata programmi 

hindamisel ja läbivaatamisel. Et eesmärgi 

täitmist jälgida ja kontrollida, tuleks kõik 

kliimaga seotud kulud kirjendada nii, et 

oleks kaetud kõik ELi eelarvest 

rahastatavad programmid, ja need peavad 

kajastuma tööprogrammide asjakohastes 

osades. Puhta energia tehnoloogia puhul 

tuleks nende hinnangulised kulud jaotada 

eri tehnoloogia kaupa, et kulusid saaks 

rahvusvaheliselt võrrelda. Et võtta arvesse 

soovitusi, mille Euroopa Kontrollikoda 

esitas eriaruandes nr 31/2016, tuleks 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

kliimaküsimuste peavoolustamise 

mehhanismide puhul teha aruandluses 

tagantjärele vahet leevendus- ja 

kohanemismeetmete vahel. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  196 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning selle osalemis- ja 

levitamiseeskirjade kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (41 a) Kui komisjon jõuab artikli 45 

kohase aastahinnangu kohaselt 

järeldusele, et programmi eesmärgi 

saavutamiseks ei ole tehtud piisavalt 

palju, peaks ta võtma parandusmeetmeid 

ja esitama tegevuskava, mis hõlmab ka 

arvudes väljendatavaid eesmärke või 

mudeleid, mille alusel võtta eesmärgi 

saavutamiseks konkreetseid meetmeid. 

  

Or. en 
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Muudatusettepanek  197 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning selle osalemis- ja 

levitamiseeskirjade kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) toetada globaalseid probleeme 

käsitlevate kvaliteetsete uute teadmiste, 

tehnoloogiate ja lahenduste loomist ja 

levitamist; 

(a) toetada nii alus- kui 

rakendusuuringutel põhinevate 
kvaliteetsete teadmiste, oskuste, 

tehnoloogiate ja lahenduste loomist ja 

levitamist, et lahendada globaalseid 

probleeme, sh kliimamuutused, jõuda 

võimalikult kiiresti CO2-neutraalse 

majanduse ja ühiskonnani ning 

saavutada ÜRO kestliku arengu 

eesmärgid; 

Or. en 
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levitamiseeskirjade kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. Kuna liidu üldeesmärk on 

integreerida kliimameetmed kõikidesse 

valdkondadesse ja eraldada 

kliimaeesmärkidele ELi eelarvest 30 %, 

eraldatakse programmi meetmete alusel 

tehtavatest kulutustest vajaduse korral 

vähemalt 35 % kliimaeesmärkidele. 

Asjakohased meetmed määratakse 

kindlaks konkreetse programmi 

strateegilise kavandamise, 

ettevalmistamise ja rakendamise käigus 

ning neid hinnatakse uuesti programmi 

seire ja aruandluse, hindamis- ja 

läbivaatamismenetluste käigus. 

Or. en 
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Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning selle osalemis- ja 

levitamiseeskirjade kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 b. Kui komisjon jõuab artikli 45 kohase 

aastahinnangu kohaselt järeldusele, et 

programmi eesmärgi saavutamiseks ei ole 

tehtud piisavalt palju, võtab ta 

parandusmeetmeid ja esitab tegevuskava, 

mis hõlmab ka arvudes väljendatavaid 

eesmärke või mudeleid, mille alusel võtta 

eesmärgi saavutamiseks konkreetseid 

meetmeid. 

Or. en 



 

AM\1171665ET.docx  PE631.577v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0401/200 

Muudatusettepanek  200 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Raport A8-0401/2018 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

V lisa – lõik 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eeldatakse, et programmil on sotsiaalmõju, 

sest sellega lahendatakse ELi 

poliitikaprioriteete teadus- ja 

innovatsioonitegevuse kaudu, pakkudes 

toetusi ja saavutades mõju teadus- ja 

innovatsioonimissioonide kaudu ning 

tugevdades innovatsiooni kasutuselevõttu 

ühiskonnas. Selle mõju suunas edenemist 

seiratakse vaheindikaatoritega, mis 

järgivad järgmist nelja peamist mõjuahelat. 

Eeldatakse, et programmil on sotsiaalmõju, 

sest sellega lahendatakse globaalseid 

probleeme, mis on kindlaks määratud II 

sambas, sh ÜRO kestliku arengu 

eesmärgid, ning ELi poliitikaprioriteete ja 

kohustusi teadus- ja innovatsioonitegevuse 

kaudu, pakkudes toetusi ja saavutades 

mõju teadus- ja innovatsioonimissioonide 

kaudu ning tugevdades innovatsiooni 

kasutuselevõttu ühiskonnas, edendades 

lõppkokkuvõttes inimeste heaolu ning 

jõudes võimalikult kiiresti CO2-neutraalse 

majanduse ja ühiskonnani. Selle mõju 

suunas edenemist seiratakse 

vaheindikaatoritega, mis järgivad järgmist 

nelja peamist mõjuahelat. 

Or. en 

 

 


