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Ændringsforslag  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

om oprettelse af Horisont Europa – om reglerne for deltagelse og formidling 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) og med det sigte at fremme alle 

former for innovation, herunder 

banebrydende innovation, og styrke 

udbredelsen på markedet af innovative 

løsninger 

c) og med det sigte at fremme alle 

former for innovation, herunder trinvis, 

banebrydende og social innovation, og 

bidrage til at styrke udbredelsen af 

innovative løsninger på markedet og til at 

udnytte FUI-resultaterne, navnlig inden 

for Unionen.  

Or. en 
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Ændringsforslag  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

om oprettelse af Horisont Europa – om reglerne for deltagelse og formidling 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Søjle II "Globale udfordringer og 

industriel konkurrenceevne", som forfølger 

den specifikke målsætning fastsat i artikel 

3, stk. 2, litra b), og som ligeledes støtter 

de specifikke målsætninger fastsat i 

artikel 3, stk. 2, litra a) og c), med 

følgende komponenter: 

2) Søjle II "Globale udfordringer og 

europæisk industriel konkurrenceevne", 

herunder et tilskudsbaseret instrument, 

der indebærer én enkelt modtager og er 

dedikeret til SMV'er, med følgende 

komponenter: 

Or. en 
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Ændringsforslag  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

om oprettelse af Horisont Europa – om reglerne for deltagelse og formidling 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De vigtigste typer af aktioner, der 

skal anvendes under programmet, er fastsat 

og defineret i bilag II. Alle former for 

finansiering anvendes fleksibelt i alle 

programmets generelle og specifikke 

målsætninger, idet de afhænger af de 

enkelte specifikke målsætningers behov og 

karakteristika. 

4. De vigtigste typer af aktioner, der 

skal anvendes under programmet, er fastsat 

og defineret i artikel 2 og i bilag II. De 

former for finansiering, der er omhandlet i 

stk. 2, anvendes fleksibelt i alle 

programmets generelle og specifikke 

målsætninger, idet de afhænger af de 

enkelte specifikke målsætningers behov og 

karakteristika. Programmet støtter ikke 

aktiviteter i relation til produktion, 

behandling, distribution, opbevaring eller 

forbrænding af fossile brændstoffer. 

Or. en 
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0401/2018 

Dan Nica 

om oprettelse af Horisont Europa – om reglerne for deltagelse og formidling 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 2 – stk. 4 – litra b – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Interventionsområder: demokrati; 

kulturarv; sociale og økonomiske 

forandringer; samfund, der er 

modstandsdygtige over for katastrofer; 

beskyttelse og sikkerhed 

konfliktforebyggelse og fredsopbygning; 

Interventionsområder: demokrati, kultur 

og kreativitet, sociale, kulturelle og 

økonomiske forandringer, 

katastroferisikobegrænsning og samfund, 

der er modstandsdygtige over for 

katastrofer samt samfundsvidenskab og 

humaniora 

Or. en 

 


