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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0401/183 

Módosítás  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapításáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az innováció minden formájának 

előmozdítása, ideértve az áttörést jelentő 

innovációkat is, valamint az innovatív 

megoldások piaci bevezetésének erősítése; 

c) az innováció minden formájának 

előmozdítása, ideértve a fokozatos, az 

áttörést jelentő és a szociális innovációkat 

is, valamint hozzájárulás a K+F+I 

eredmények piaci bevezetésének 

erősítéséhez, különösen az Unión belül; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0401/184 

Módosítás  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapításáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. II. pillér – „Globális kihívások és 

ipari versenyképesség”: a 3. cikk (2) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

egyedi célkitűzésre irányul, de támogatja 

a 3. cikk (2) bekezdésének a) és c) 

pontjában meghatározott egyedi 

célkitűzéseket is, összetevői a következők: 

2. II. pillér – „Globális kihívások és 

európai ipari versenyképesség”: egyetlen 

kedvezményezettre vonatkozó, 

támogatásalapú kkv-eszközt tartalmaz, 

összetevői a következők: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0401/185 

Módosítás  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapításáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A program keretében alkalmazandó 

cselekvések fő típusait a II. melléklet 

határozza meg. A program összes 

célkitűzése esetében rugalmasan 

alkalmazandó valamennyi finanszírozási 

forma, a használatukról az adott 

célkitűzések szükségletei és jellemzői 

alapján kell dönteni. 

(4) A program keretében alkalmazandó 

cselekvések fő típusait a 2. cikk és a II. 

melléklet határozza meg. A program összes 

célkitűzése esetében rugalmasan 

alkalmazandók a (2) bekezdésben említett 
finanszírozási formák, a használatukról az 

adott célkitűzések szükségletei és jellemzői 

alapján kell dönteni. A program nem 

támogathat a fosszilis tüzelőanyagok 

gyártásával, feldolgozásával, 

forgalmazásával, tárolásával vagy 

égetésével kapcsolatos fellépéseket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0401/186 

Módosítás  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0401/2018 

Dan Nica 

az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és 

terjesztési szabályainak megállapításáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 2 pont – 4 bekezdés – b pont – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Beavatkozási területek:  demokrácia; 

kulturális örökség; társadalmi és 

gazdasági változások; a katasztrófákkal 

szemben ellenállóképes társadalmak; 

védelem és biztonság; kiberbiztonság 

Beavatkozási területek: demokrácia; 

kultúra és kreativitás: társadalmi, 

kulturális és gazdasági változások; 

katasztrófakockázatok csökkentése és 
katasztrófákkal szemben ellenállóképes 

társadalmak; társadalom- és 

bölcsészettudományok 

Or. en 

 


