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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/280 

Módosítás  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – 15 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Megfelelő támogatásban fog részesülni a 

program potenciális pályázóknak való 

kommunikálása (például nemzeti 

kapcsolattartó pontok). 

Megfelelő támogatásban fog részesülni a 

program potenciális pályázóknak való 

kommunikálása. A Bizottság – a korábbi 

keretprogramok tapasztalataira építve – az 

Európai horizont program lényeges 

alkotóelemeként létre fogja hozni a 
nemzeti kapcsolattartó pontok rendszerét 

annak érdekében, hogy a programot 

ágazattól és tudományágtól függetlenül 

valamennyi potenciális jelentkező 

megismerje, és ahhoz könnyen 

hozzáférhessen. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/281 

Módosítás  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társadalmi, gazdasági és fizikai 

környezet által a mindennapi életben és a 

munkahelyen fennálló egészségügyi és 

kockázati tényezők jobb megismerése, a 

digitalizáció, a szennyezés, az 

éghajlatváltozás és más környezeti 

problémák egészségügyi hatásait is 

ideértve, hozzájárul majd az egészségügyi 

kockázatok és az egészséget fenyegető 

veszélyek azonosításához és enyhítéséhez; 

a vegyi anyagoknak való kitettség és a 

környezetszennyezés miatti elhalálozás és 

betegségek csökkentéséhez; a 

környezetbarát, egészséges, rugalmas és 

fenntartható élet- és munkakörnyezetek 

támogatásához; az egészséges életmód és a 

fogyasztói magatartás ösztönzéséhez; és 

egy igazságos, befogadó és megbízható 

társadalom kialakításához. 

A társadalmi, gazdasági és fizikai 

környezet által a mindennapi életben és 

különösen a munkahelyen fennálló 

egészségügyi és kockázati tényezők jobb 

megismerése, a digitalizáció, a szennyezés, 

ezen belül az elektromágneses szennyezés, 

a gyors urbanizáció, az éghajlatváltozás és 

más környezeti problémák egészségügyi 

hatásait is ideértve, hozzájárul majd az 

egészségügyi kockázatok és az egészséget 

fenyegető veszélyek azonosításához, 

megelőzéséhez és enyhítéséhez; a veszélyes 

munkáknak, a vegyi anyagoknak és a 

környezetszennyezésnek való kitettség 
miatti elhalálozás és betegségek 

azonosításához és csökkentéséhez; a 

biztonságos, környezetbarát, egészséges, 

rugalmas és fenntartható élet- és 

munkakörnyezetek támogatásához; az 

egészséges életmód és a fogyasztói 

magatartás ösztönzéséhez; és egy 

igazságos, befogadó és megbízható 

társadalom kialakításához. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/282 

Módosítás  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A vegyi anyagok, szennyező 

anyagok és egyéb stresszhatások, egyúttal 

az éghajlattal összefüggő és környezeti 

stresszhatások, valamint több stresszhatás 

kombinált veszélyeit, expozíciós és 

egészségügyi hatását értékelő 

technológiák; 

– A vegyi anyagok, szennyező 

anyagok – többek között az 

elektromágneses szennyezők – és egyéb 

stresszhatások, egyúttal az éghajlattal 

összefüggő és környezeti stresszhatások, 

valamint több stresszhatás kombinált 

veszélyeit, expozíciós és egészségügyi 

hatását értékelő biztonságos és hatékony 

technológiák és módszerek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/283 

Módosítás  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 2 bekezdés – 5 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Egészségfejlesztés és elsődleges 

megelőző intézkedések. 

– Egészségfejlesztés és elsődleges 

megelőző intézkedések; az emberi és állati 

egészséget meghatározó összes tényezőre, 

többek között a kitettséggel, az egészséggel 

és betegségekkel kapcsolatos uniós és 

nemzetközi szintű adatok összegyűjtésére, 

megosztására és összekapcsolására 

szolgáló kapacitás és infrastruktúrák; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/284 

Módosítás  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.1 pont – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Stratégiák a populizmus, a 

szélsőségesség, a radikalizálódás és a 

terrorizmus leküzdésére, valamint az 

elégedetlen és marginalizált polgárok 

bevonására; 

– Stratégiák a szélsőségesség, a 

radikalizálódás, a megkülönböztetés és a 

gyűlöletbeszéd, továbbá a terrorizmus 

leküzdésére, valamint az elégedetlen, 

sebezhető és marginalizált polgárok aktív 

bevonására és szerepvállalásának 

növelésére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/285 

Módosítás  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Áttörést jelentő gyártási 

technológiák, például az additív gyártás, az 

ipari robotika, a humánintegrált gyártási 

rendszerek, az iparorientált infrastruktúrák 

uniós hálózatán keresztül is népszerűsítve; 

– Inkrementális és áttörést jelentő 

gyártási technológiák, például az additív 

gyártás, a modellezés, a szimuláció, az 

ipari automatizálás és robotika, a 

humánintegrált gyártási rendszerek, az 

ipari felhasználók számára nyitott 

világszínvonalú infrastruktúrák uniós 

hálózatán keresztül is népszerűsítve; 

Or. en 

 


