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7.12.2018 A8-0401/183 

Poprawka  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) propagowanie wszelkich form 

innowacji, w tym innowacji 

przełomowych, i wzmocnienie procesu 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 

na rynek; 

c) propagowanie wszelkich form 

innowacji, w tym innowacji stopniowych, 

przełomowych i społecznych, a także 

przyczynianie się do wzmocnienia procesu 

wprowadzania na rynek oraz do 

wykorzystywania wyników badań i 

innowacji zwłaszcza w Unii; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Poprawka  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) filar II „Globalne wyzwania 

i konkurencyjność przemysłowa”, służący 

realizacji celu szczegółowego określonego 

w art. 3 ust. 2 lit. b), a także wsparciu 

realizacji celów szczegółowych 

określonych w art. 3 ust. 2 lit. a) i c), 

obejmujący następujące elementy 

składowe: 

2) filar II „Globalne wyzwania 

i europejska konkurencyjność 

przemysłowa”, w tym instrument dla MŚP 

oparty na dotacjach dla pojedynczych 

beneficjentów, obejmujący następujące 

elementy składowe: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Poprawka  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Główne rodzaje działań, jakie 

należy stosować w programie, wymieniono 

i zdefiniowano w załączniku II. Wszystkie 

formy finansowania stosuje się w sposób 

elastyczny w ramach wszystkich celów 

programu, przy czym ich zastosowanie 

ustala się na podstawie potrzeb i charakteru 

danego celu. 

4. Główne rodzaje działań, jakie 

należy stosować w programie, wymieniono 

i zdefiniowano w art. 2 i w załączniku II. 

Formy finansowania, o których mowa w 

ust. 2, stosuje się w sposób elastyczny w 

ramach wszystkich celów programu, przy 

czym ich zastosowanie ustala się na 

podstawie potrzeb i charakteru danego 

celu. Program nie wspiera działań 

związanych z produkcją, przetwarzaniem, 

dystrybucją, magazynowaniem lub 

spalaniem paliw kopalnych. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Poprawka  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0401/2018 

Dan Nica 

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera b – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obszary interwencji: demokracja; 

dziedzictwo kulturowe; przemiany 

społeczne i gospodarcze; społeczeństwa 

odporne na klęski żywiołowe i katastrofy; 

ochrona i bezpieczeństwo; 

cyberbezpieczeństwo; 

Obszary interwencji: demokracja; kultura, 

sztuka i kreatywność; przemiany 

społeczne, kulturowe i gospodarcze; 

zmniejszanie ryzyka związanego z 

klęskami żywiołowymi i społeczeństwa 

odporne na klęski żywiołowe i katastrofy; 

nauki społeczne i humanistyczne. 

Or. en 

 


