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Изменение 280
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0410/2018
Кристиян Елер
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Предложение за решение
Приложение I – параграф 15
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за
механизмите за комуникация на
програмата до потенциални кандидати
(напр. национални звена за контакт).

Ще бъде оказвана съответна подкрепа за
механизмите за комуникация на
програмата до потенциални кандидати.
Комисията ще създаде система от
национални звена за контакт като
основен компонент от прилагането
на „Хоризонт Европа“, като се базира
на опита от предишните рамкови
програми, за да се гарантира, че
програмата ще стане известна и
леснодостъпна за всички
потенциални кандидати, независимо
от техния сектор или специализация.
Or. en
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Изменение 281
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0410/2018
Кристиян Елер
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.2 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подобреното разбиране за движещите
сили и рисковите фактори за здравето,
определени от социалната,
икономическата и физическата среда в
ежедневния живот на хората и на
работното място, включително
въздействието на цифровизацията,
замърсяването, изменението на климата
и други екологични проблеми върху
здравето, ще допринесат за
установяване и смекчаване на рисковете
и заплахите за здравето; за намаляване
на смъртността и заболеваемостта от
излагането на химикали и
замърсяването на околната среда; за
подкрепа на екологична, здравословна,
адаптивна и устойчива среда на живот и
работа; за поощряване на здравословен
начин на живот и потребителско
поведение; и за развитие на
равнопоставено, приобщаващо и
заслужаващо доверие общество.

Подобреното разбиране за движещите
сили и рисковите фактори за здравето,
определени от социалната,
икономическата и физическата среда в
ежедневния живот на хората, и поспециално на работното място,
включително въздействието на
цифровизацията, замърсяването, в т.ч.
електромагнитното замърсяване,
бързата урбанизация, изменението на
климата и други екологични проблеми
върху здравето, ще допринесат за
установяване, предотвратяване и
смекчаване на рисковете и заплахите за
здравето; за идентифициране и
намаляване на смъртността и
заболеваемостта от излагането на
опасни професионални дейности,
химикали и замърсяването на околната
среда; за подкрепа на безопасна,
екологична, здравословна, адаптивна и
устойчива среда на живот и работа; за
поощряване на здравословен начин на
живот и потребителско поведение; и за
развитие на равнопоставено,
приобщаващо и заслужаващо доверие
общество.
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Изменение 282
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0410/2018
Кристиян Елер
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.2 – параграф 2 –
тире 1
Текст, предложен от Комисията
–
Технологии за оценка на
опасностите, експозициите и
въздействието върху здравето на
химикали, замърсители и други
стресори, включително свързани с
климата и околната среда, и
комбинираните ефекти от няколко
стресора;

Изменение
–
Безопасни и ефективни
технологии и методологии за оценка
на опасностите, експозициите и
въздействието върху здравето на
химикали, замърсители , в т.ч.
електромагнитни замърсители, и
други стресори, включително свързани с
климата и околната среда, и
комбинираните ефекти от няколко
стресора;
Or. en
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Изменение 283
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0410/2018
Кристиян Елер
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.2 – параграф 2 –
тире 5
Текст, предложен от Комисията
–
Промоция на здравето и
първични превантивни интервенции;

Изменение
–
Промоция на здравето и
първични превантивни интервенции;
Капацитет и инфраструктури за
събиране, споделяне и комбиниране на
данни за всички определящи здравето
на човека и животните фактори, в
т.ч. експозиция, здраве и болести в
Съюза и на международно равнище.
Or. en
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Изменение 284
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0410/2018
Кристиян Елер
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 2 – подточка 2.2 – подточка 2.2.1 – параграф 2 –
тире 3
Текст, предложен от Комисията
–
Стратегии за справяне с
популизма, екстремизма,
радикализацията, тероризма и
приобщаване и ангажиране на
разочарованите и маргинализираните
граждани;

Изменение
–
Стратегии за справяне с
екстремизма, радикализацията,
дискриминацията и насаждащите
омраза изказвания, тероризма и
активно приобщаване,
оправомощаване и ангажиране на
разочарованите, уязвимите и
маргинализираните граждани;
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Изменение 285
Роза Д'Амато, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD
Доклад
A8-0410/2018
Кристиян Елер
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт Европа“
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
Предложение за решение
Приложение I – част II – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 2 –
тире 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

–
Производствени технологии,
водещи до пробив, като например
адитивно производство, промишлена
роботика, интегрирани с човека системи
за производство, насърчавани също чрез
мрежа на ЕС за ориентирани към
промишлеността инфраструктури;

–
Постепенни и водещи до пробив
производствени технологии, като
например адитивно производство,
моделиране, симулации, промишлена
автоматизация и роботика,
интегрирани с човека системи за
производство, насърчавани също чрез
мрежа на ЕС от водещи
изследователски инфраструктури,
отворени за промишлени
потребители;
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