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6.12.2018 A8-0401/195 

Tarkistus  195 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja 

tulosten levittämistä koskevat säännöt 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(41) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, tästä ohjelmasta edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 

pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka 

mukaan 25 prosentilla EU:n 

talousarviomenoista olisi tuettava 

ilmastotavoitteita. 

(41) Koska ilmastonmuutos on yksi 

suurimmista maailmanlaajuisista ja 

yhteiskunnallisista haasteista ja koska on 

tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteiden mukaisesti, ilmastotavoitteita 

edistetään tästä ohjelmasta vähintään 

35 prosentilla sen menoista tarpeen 

mukaan ja osana unionin yleistä 

tavoitetta, joka koskee ilmastotoimien 

valtavirtaistamista ja ilmastotavoitteiden 

tukemista 30 prosentilla unionin 

talousarviosta. Asiaan liittyvät toimet olisi 

yksilöitävä erityisohjelman valmistelun ja 

täytäntöönpanon aikana, ja niitä olisi 

arvioitava uudelleen asianomaisten 

arviointien ja uudelleentarkastelujen 

yhteydessä. Tämän tavoitteen 

seuraamiseksi ja todentamiseksi kaikki 

ilmastoon liittyvät menot olisi kirjattava 

niin, että katetaan kaikki unionin 

talousarviosta rahoitettavat ohjelmat, ja 

niiden olisi käytävä ilmi työohjelmien 

asianomaisista osista. Puhtaan energian 

teknologian alalla yksittäisille 

teknologioille myönnettävät arvioidut 
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määrärahat olisi eriteltävä kansainvälisen 

vertailtavuuden varmistamiseksi. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomukseen 31/2016 sisältyvien 

suositusten huomioon ottamiseksi 

ilmastotoimien 

valtavirtaistamismekanismeissa olisi 

raportoitaessa tehtävä jälkikäteen ero 

hillitsemisen ja sopeutumisen välillä. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Tarkistus  196 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja 

tulosten levittämistä koskevat säännöt 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (41 a) Jos komissio katsoo 45 artiklan 

mukaisen vuotuisen arviointinsa 

perusteella, että ohjelman tavoitteiden 

saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 

sen olisi toteutettava korjaavia 

toimenpiteitä ja laadittava 

toimintasuunnitelma, joka sisältää 

määrällisiä tavoitteita tai malleja siitä, 

kuinka ja millä konkreettisilla toimilla 

voidaan varmistaa tavoitteen 

saavuttaminen. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Tarkistus  197 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja 

tulosten levittämistä koskevat säännöt 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tukea pyrkimyksiä luoda ja levittää 

korkealaatuista uutta tietämystä, taitoja ja 

teknologioita sekä ratkaisuja 

maailmanlaajuisiin haasteisiin; 

a) tukea pyrkimyksiä luoda ja levittää 

korkealaatuista tietämystä, taitoja ja 

teknologioita sekä ratkaisuja, jotka 

perustuvat sekä perustutkimukseen että 

soveltavaan tutkimukseen, jotta voidaan 

vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, 

joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, 

päästöttömän talouden ja yhteiskunnan 

aikaansaaminen mahdollisimman pian ja 

kestävän kehityksen tavoitteet; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Tarkistus  198 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja 

tulosten levittämistä koskevat säännöt 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  3 a. Ohjelman toimissa tuetaan 

ilmastotavoitteita tarvittaessa vähintään 

35 prosentilla ohjelman menoista osana 

unionin yleistä tavoitetta ilmastotoimien 

valtavirtaistamisesta ja siitä, että unionin 

talousarviosta 30 prosentilla tuetaan 

ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet 

on yksilöitävä etukäteen strategisen 

suunnittelun ja erityisohjelman 

valmistelun ja täytäntöönpanon aikana, ja 

niitä on arvioitava uudelleen seurannan 

ja raportoinnin sekä asianomaisten 

arviointien ja uudelleentarkastelujen 

yhteydessä. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Tarkistus  199 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja 

tulosten levittämistä koskevat säännöt 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  3 b. Jos komissio katsoo 45 artiklan 

mukaisen vuotuisen arviointinsa 

perusteella, että ohjelman tavoitteiden 

saavuttamisessa ei ole edistytty riittävästi, 

sen on toteutettava korjaavia 

toimenpiteitä ja laadittava 

toimintasuunnitelma, joka sisältää 

määrällisiä tavoitteita tai malleja siitä, 

kuinka ja millä konkreettisilla toimilla 

voidaan varmistaa tavoitteen 

saavuttaminen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Tarkistus  200 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja 

tulosten levittämistä koskevat säännöt 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ohjelman tavoitteena on yhteiskunnallinen 

vaikutus vastaamalla EU:n politiikan 

ensisijaisiin tavoitteisiin tutkimuksen ja 

innovoinnin avulla, tuottamalla hyötyjä ja 

vaikutusta t&i-missioiden avulla ja 

edistämällä innovoinnin leviämistä 

yhteiskunnassa. Edistymistä kohti tätä 

vaikutusta seurataan sijaisindikaattoreilla 

seuraavien neljän keskeisen vaikutuspolun 

mukaisesti. 

Ohjelman tavoitteena on yhteiskunnallinen 

vaikutus vastaamalla pilarissa II 

määriteltyihin maailmanlaajuisiin 

haasteisiin, mukaan lukien YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteet, sekä EU:n politiikan 

ensisijaisiin tavoitteisiin ja sitoumuksiin 

tutkimuksen ja innovoinnin avulla, 

tuottamalla hyötyjä ja vaikutusta t&i-

missioiden avulla ja edistämällä 

innovoinnin leviämistä yhteiskunnassa 

sekä viime kädessä ihmisten hyvinvointia 

ja päästöttömän talouden ja yhteiskunnan 

aikaansaamista mahdollisimman pian. 

Edistymistä kohti tätä vaikutusta seurataan 

sijaisindikaattoreilla seuraavien neljän 

keskeisen vaikutuspolun mukaisesti. 

Or. en 

 

 


