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Ændringsforslag  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – afsnit 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Der vil blive ydet passende støtte til 

mekanismer, der formidler programmet til 

potentielle ansøgere (f.eks. nationale 

kontaktpunkter). 

Der vil blive ydet passende støtte til 

mekanismer, der formidler programmet til 

potentielle ansøgere. Kommissionen 

etablerer et system af nationale 

kontaktpunkter som en væsentlig 

komponent i gennemførelsen af Horisont 

Europa, der er baseret på erfaringerne fra 

tidligere rammeprogrammer, for at sikre, 

at programmet bliver kendt blandt og 

umiddelbart tilgængeligt for alle 

potentielle ansøgere, uanset sektor eller 

fagområde. 

Or. en 
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Ændringsforslag  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bedre forståelse for sundhedsmæssige 

drivkræfter og risikofaktorer, der er 

bestemt af det sociale, økonomiske og 

fysiske miljø, som mennesker færdes i 

derhjemme og på arbejdspladserne, 

herunder digitaliseringens indvirkning på 

sundheden, forurening, klimaforandringer 

og andre miljøspørgsmål, vil bidrage til at 

indkredse og afbøde sundhedsrisici og -

trusler, reducere antallet af folk, der bliver 

syge og dør efter kemikalieeksponering og 

miljøforurening, støtte miljøvenlige, sunde, 

fleksible og bæredygtige leve- og 

arbejdsvilkår, fremme sund livsstil og 

sunde forbrugervaner og skabe et 

retfærdigt, inklusivt og pålideligt samfund. 

Bedre forståelse for sundhedsmæssige 

drivkræfter og risikofaktorer, der er 

bestemt af det sociale, økonomiske og 

fysiske miljø, som mennesker færdes i 

derhjemme og især på arbejdspladserne, 

herunder digitaliseringens indvirkning på 

sundheden, forurening, herunder 

elektromagnetisk forurening, hurtig 

urbanisering, klimaforandringer og andre 

miljøspørgsmål, vil bidrage til at indkredse, 

forebygge og afbøde sundhedsrisici og -

trusler, identificere og reducere antallet af 

folk, der bliver syge og dør efter farlige 

jobs, kemikalieeksponering og 

miljøforurening, støtte sikre, miljøvenlige, 

sunde, fleksible og bæredygtige leve- og 

arbejdsvilkår, fremme sund livsstil og 

sunde forbrugervaner og skabe et 

retfærdigt, inklusivt og pålideligt samfund. 

Or. en 
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Ændringsforslag  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – afsnit 2 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Teknologier til vurdering af farer, 

udsættelse for og sundhedsmæssige 

konsekvenser ved kemikalier, forurenende 

stoffer og andre stressfaktorer, heriblandt 

miljømæssige og klimarelaterede 

stressfaktorer, og de kombinerede 

virkninger af forskellige stressfaktorer 

– Sikre og effektive teknologier og 

metodologier til vurdering af farer, 

udsættelse for og sundhedsmæssige 

konsekvenser ved kemikalier, forurenende 

stoffer, herunder elektromagnetisk 

forurening, og andre stressfaktorer, 

heriblandt miljømæssige og 

klimarelaterede stressfaktorer, og de 

kombinerede virkninger af forskellige 

stressfaktorer 

Or. en 
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Ændringsforslag  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – afsnit 2 – led 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Sundhedsfremme og primære 

forebyggelsesforanstaltninger. 

– Sundhedsfremme og primære 

forebyggelsesforanstaltninger. Kapacitet 

og infrastrukturer til indsamling, deling 

og kombination af data om alle 

menneske- og 

dyresundhedsdeterminanter, herunder 

eksponering, sundhed og sygdom på EU-

niveau og internationalt niveau. 

Or. en 
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Ændringsforslag  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – afsnit 2 – led 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Strategier for bekæmpelse af 

populisme, ekstremisme, radikalisering og 

terrorisme for inkludering af og 

engagement blandt fremmedgjorte og 

marginaliserede borgere. 

– Strategier for bekæmpelse af 

ekstremisme, radikalisering, 

forskelsbehandling og hadefuld tale og 

terrorisme for aktiv inkludering, 

myndiggørelse og engagering blandt 

fremmedgjorte, sårbare og marginaliserede 

borgere. 

Or. en 
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Ændringsforslag  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 2 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Banebrydende 

produktionsteknologier som eksempelvis 

additiv fremstilling, industriel 

robotteknologi, HIMS (human integrated 

manufacturing system), 

produktionssystemer, som også fremmes 

via et EU-netværk af industriorienterede 

infrastrukturer 

– Trinvis og banebrydende 

produktionsteknologier som eksempelvis 

additiv fremstilling, modellisering, 

simulation, industriel automatisering og 

robotteknologi og produktionssystemer, 

der integrerer mennesket, som også 

fremmes via et EU-netværk af førende 

forskningsinfrastrukturer, der er åbne for 

industrielle brugere 

Or. en 

 


