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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0401/183 

Grozījums Nr.  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

"Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

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

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) veicināt visdažādāko inovāciju, arī 

“revolucionāru”, un inovatīvu risinājumu 

ieviešanu tirgū; 

(c) veicināt visdažādāko inovāciju, 

tostarp pakāpenisku, revolucionāru un 

sociālu inovāciju, un palīdzēt nostiprināt 
ieviešanu tirgū, kā arī pētniecības, 

izstrādes un inovācijas rezultātu 

izmantošanu, jo īpaši Savienībā; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0401/184 

Grozījums Nr.  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

"Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

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

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) II pīlārs “Globālās problēmas un 

rūpniecības konkurētspēja”, kas veidots 

saskaņā ar 3. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta konkrēto mērķi, atbalsta 

arī 3. panta 2. punkta a) un c) 

apakšpunktā minētos konkrētos mērķus 
un ietver šādus komponentus: 

(2) II pīlārs "Globālās problēmas un 

Eiropas rūpniecības konkurētspēja", 

tostarp uz dotācijām balstīts instruments, 

kura vienīgie saņēmēji ir MVU, un ietver 

šādus komponentus: 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0401/185 

Grozījums Nr.  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

"Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

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

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Galvenie Programmā izmantojamie 

darbības veidi ir aprakstīti un definēti 

II pielikumā. Visa veida finansējumu 

izlieto elastīgi visiem Programmas 

mērķiem, līdzekļus piešķirot atbilstīgi 

attiecīgo mērķu vajadzībām un 

raksturīgajām iezīmēm. 

4. Galvenie Programmā izmantojamie 

darbības veidi ir aprakstīti un definēti 

2. pantā un II pielikumā. Finansējum 

formas, kas minētas 2. punktā izlieto 

elastīgi visiem Programmas mērķiem, 

līdzekļus piešķirot atbilstīgi attiecīgo 

mērķu vajadzībām un raksturīgajām 

iezīmēm. Ar programmu neatbalsta 

darbības, kas saistītas ar fosilā kurināmā 

ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 

uzglabāšanu vai sadedzināšanu. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0401/186 

Grozījums Nr.  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

"Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

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

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Intervences jomas: demokrātija; kultūras 

mantojums; sociāli ekonomiskas 

izmaiņas; pret katastrofām noturīga 

sabiedrība; aizsardzība un drošība; 

kiberdrošība. 

Intervences jomas: demokrātija; kultūra 

un radošums; sociālās, kultūras un 

ekonomiskās pārmaiņas; katastrofu riska 

mazināšana un pret katastrofām noturīga 

sabiedrība; sociālās zinātnes un 

humanitārās zinātnes. 

Or. en 

 


