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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/280 

Τροπολογία  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για 

μηχανισμούς προβολής του προγράμματος 

σε πιθανούς υποψηφίους (π.χ. εθνικά 

σημεία επαφής). 

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για 

μηχανισμούς προβολής του προγράμματος 

σε πιθανούς υποψηφίους. Η Επιτροπή θα 

δημιουργήσει ένα σύστημα εθνικών 

σημείων επαφής ως ουσιαστική 

συνιστώσα της εφαρμογής του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με 

βάση την εμπειρία των προηγούμενων 

προγραμμάτων-πλαισίων, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα 

καθίσταται γνωστό και εύκολα 

προσβάσιμο σε όλους τους δυνητικούς 

αιτούντες, ανεξαρτήτως τομέα ή 

επιστημονικού κλάδου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/281 

Τροπολογία  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η βελτίωση της κατανόησης των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία 

και των παραγόντων κινδύνου που 

καθορίζονται από το κοινωνικό, 

οικονομικό και φυσικό περιβάλλον στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στον 

χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 

των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης, της 

ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και 

άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 

υγεία, θα συμβάλει στον εντοπισμό και τον 

μετριασμό των κινδύνων και των απειλών 

για την υγεία· στη μείωση των θανάτων 

και των ασθενειών από την έκθεση σε 

χημικές ουσίες και στη ρύπανση του 

περιβάλλοντος· στην υποστήριξη φιλικών 

προς το περιβάλλον, υγιών, ανθεκτικών και 

βιώσιμων περιβαλλόντων διαβίωσης και 

εργασίας· στην προώθηση υγιεινού τρόπου 

ζωής και καταναλωτικής συμπεριφοράς· 

και στην ανάπτυξη μιας ισότιμης 

κοινωνίας εμπιστοσύνης χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Η βελτίωση της κατανόησης των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία 

και των παραγόντων κινδύνου που 

καθορίζονται από το κοινωνικό, 

οικονομικό και φυσικό περιβάλλον στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων και ιδίως 

στον χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 

της ψηφιοποίησης, της ρύπανσης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης, της 

ταχείας αστικοποίησης, της κλιματικής 

αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών 

ζητημάτων στην υγεία, θα συμβάλει στον 

εντοπισμό, την πρόληψη και τον 

μετριασμό των κινδύνων και των απειλών 

για την υγεία· στον εντοπισμό και τη 

μείωση των θανάτων και των ασθενειών 

από την έκθεση σε επικίνδυνα 

επαγγέλματα, σε χημικές ουσίες και στη 

ρύπανση του περιβάλλοντος· στην 

υποστήριξη ασφαλών, φιλικών προς το 

περιβάλλον, υγιών, ανθεκτικών και 

βιώσιμων περιβαλλόντων διαβίωσης και 

εργασίας· στην προώθηση υγιεινού τρόπου 

ζωής και καταναλωτικής συμπεριφοράς· 

και στην ανάπτυξη μιας ισότιμης 

κοινωνίας εμπιστοσύνης χωρίς 

αποκλεισμούς. 



 

AM\1171612EL.docx  PE631.580v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Or. en 



 

AM\1171612EL.docx  PE631.580v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/282 

Τροπολογία  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Τεχνολογίες για την αξιολόγηση 

των κινδύνων, της έκθεσης και των 

επιπτώσεων στην υγεία των χημικών 

ουσιών, των ρύπων και άλλων 

επιβαρυντικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβαρυντικών 

παραγόντων που σχετίζονται με το κλίμα 

και το περιβάλλον, και των συνδυαστικών 

επιπτώσεων πολλών επιβαρυντικών 

παραγόντων· 

– Ασφαλείς και αποτελεσματικές 

τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την 

αξιολόγηση των κινδύνων, της έκθεσης και 

των επιπτώσεων στην υγεία των χημικών 

ουσιών, των ρύπων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρομαγνητικών ρύπων, και άλλων 

επιβαρυντικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβαρυντικών 

παραγόντων που σχετίζονται με το κλίμα 

και το περιβάλλον, και των συνδυαστικών 

επιπτώσεων πολλών επιβαρυντικών 

παραγόντων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/283 

Τροπολογία  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας 

και πρωτογενούς πρόληψης. 

– παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας 

και πρωτογενούς πρόληψης· 

δυναμικότητα και υποδομές συλλογής, 

ανταλλαγής και συνδυασμού δεδομένων 

σχετικά με όλους τους καθοριστικούς 

παράγοντες για την υγεία των ανθρώπων 

και των ζώων, συμπεριλαμβανομένων της 

έκθεσης, της υγείας και των ασθενειών σε 

επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/284 

Τροπολογία  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.1 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, της 

ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας 

και τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή των 

απογοητευμένων και περιθωριοποιημένων 

πολιτών· 

– στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

του εξτρεμισμού, της 

ριζοσπαστικοποίησης, των διακρίσεων, 

του μισαλλόδοξου λόγου και της 

τρομοκρατίας, και για την ενεργό 

συμπερίληψη, ενδυνάμωση και συμμετοχή 

των απογοητευμένων, ευάλωτων και 

περιθωριοποιημένων πολιτών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/285 

Τροπολογία  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Ρηξικέλευθες τεχνολογίες 

μεταποίησης, όπως η βιομηχανία 

πρόσθετων υλών, η βιομηχανική 

ρομποτική, τα ενοποιημένα ανθρώπινα 

συστήματα παραγωγής, που προωθούνται 

επίσης μέσω ενός δικτύου βιομηχανικών 

υποδομών της ΕΕ· 

– Επαυξητικές και ρηξικέλευθες 

τεχνολογίες μεταποίησης, όπως η 

βιομηχανία πρόσθετων υλών, η 

μοντελοποίηση, η προσομοίωση, ο 

βιομηχανικός αυτοματισμός και η 
ρομποτική, τα ενοποιημένα ανθρώπινα 

συστήματα παραγωγής, που προωθούνται 

επίσης μέσω ενός δικτύου ερευνητικών 

υποδομών τελευταίας τεχνολογίας της ΕΕ, 

ανοικτών σε βιομηχανικούς χρήστες· 

Or. en 

 


