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Tarkistus  292 

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke 

Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskeva 

erityisohjelma 2021–2027 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – Pilari I – 2 kohta – 2.1 kohta – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Marie Skłodowska-Curie –toimet 

edesauttavat eurooppalaisen 

tutkimusalueen muuttamista 

maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 

kilpailukykyisemmäksi ja 

houkuttelevammaksi. Tähän pyritään 

keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 

tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 

antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 

EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 

edistetään uuden tietämyksen ja uusien 

ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 

eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 

yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 

tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 

helpottamalla tutkimusta harjoittavien 

organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 

Skłodowska-Curie -toimilla voi olla myös 

vahva rakenteellinen vaikutus 

eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 

niillä voidaan edistää avoimia 

työmarkkinoita sekä asettaa standardeja 

laadukkaalle koulutukselle, houkutteleville 

työolosuhteille ja kaikkia tutkijoita 

koskevalle avoimelle rekrytoinnille. 

Marie Skłodowska-Curie -toimet 

edesauttavat eurooppalaisen 

tutkimusalueen muuttamista 

maailmanlaajuisesti tehokkaammaksi, 

kilpailukykyisemmäksi ja 

houkuttelevammaksi. Tähän pyritään 

keskittymällä erittäin ammattitaitoisten 

tutkijoiden uuteen sukupolveen ja 

antamalla tukea uusille kyvyille eri puolilla 

EU:ta ja sen ulkopuolella. Niin ikään 

edistetään uuden tietämyksen ja uusien 

ideoiden levittämistä ja niiden soveltamista 

eurooppalaisiin politiikkoihin, talouteen ja 

yhteiskuntaan muun muassa parantamalla 

tiedeviestintää ja julkisuustyötä sekä 

helpottamalla tutkimusta harjoittavien 

organisaatioiden välistä yhteistyötä. Marie 

Skłodowska-Curie -toimilla voi olla myös 

vahva rakenteellinen vaikutus 

eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, ja 

niillä voidaan edistää avoimia 

työmarkkinoita, taata työskentelyoikeudet 

sekä asettaa standardeja laadukkaalle 

koulutukselle, houkutteleville ja varmoille 

koulutus- ja työolosuhteille ja kaikkia 

tutkijoita koskevalle avoimelle 
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Tarkistus  293 

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing, 

Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskeva 

erityisohjelma 2021–2027 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – II pilari – 6 kohta – 6.2 alakohta – 6.2.2 alakohta – 2 kohta – 2 alakohta – 7 

luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Tuki EU:n turvallisuusasemalle 

maailmassa; unionin 

puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja 

innovoinnin arviointi; turvallisuuden ja 

puolustuksen välisten synergioiden 

hyödyntäminen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  294 

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh 

Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskeva 

erityisohjelma 2021–2027 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – III pilari – 2 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– ottaa esille innovaatioystävällisen 

sääntelyn kehittämisen 

innavaatioperiaatteen jatkuvan 

soveltamisen avulla sekä kehittämällä 

innovatiivisia lähestymistapoja julkisia 

hankintoja varten, mukaan lukien 

innovatiivisten ratkaisujen julkisten 

hankintojen kehittäminen ja parantaminen 

innovaatioiden lisäämiseksi. Julkisen 

sektorin innovaatioiden seurantaryhmä 

jatkaa myös valtionhallinnon 

innovaatiotoimien tukemista yhdessä 

uudistetun toimintapolitiikan 

tukijärjestelyn rinnalla; 

– ottaa esille innovaatioystävällisen 

sääntelyn kehittämisen soveltamalla ja 

kehittämällä innovatiivisia 

lähestymistapoja julkisia hankintoja varten, 

mukaan lukien innovatiivisten ratkaisujen 

julkisten hankintojen kehittäminen ja 

parantaminen innovaatioiden lisäämiseksi. 

Julkisen sektorin innovaatioiden 

seurantaryhmä jatkaa myös 

valtionhallinnon innovaatiotoimien 

tukemista yhdessä uudistetun 

toimintapolitiikan tukijärjestelyn rinnalla; 

Or. en 

 

 


