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7.12.2018 A8-0410/280 

Pakeitimas 280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 15 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinkama parama bus teikiama 

mechanizmams, kurie apie programą 

informuoja potencialius pareiškėjus (pvz., 

nacionaliniai informacijos centrai). 

Tinkama parama bus teikiama 

mechanizmams, kurie apie programą 

informuoja potencialius pareiškėjus. 

Komisija, remdamasi vykdant ankstesnes 

bendrąsias programas sukaupta patirtimi 

ir siekdama užtikrinti, kad programa 

taptų žinoma ir būtų lengvai prieinama 

visiems galimiems pareiškėjams, 

nepriklausomai nuo sektoriaus ar 

disciplinos, įsteigs nacionalinių 
informacijos centrų sistemą, kuri bus 

pagrindinis programos „Europos 

horizontas“ įgyvendinimo elementas. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/281 

Pakeitimas 281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Geriau supratus sveikatos ir rizikos 

veiksnius, kuriuos lemia socialinė, 

ekonominė ir fizinė aplinka žmonių 

kasdieniame gyvenime ir darbovietėje, 

įskaitant skaitmeninimo, klimato kaitos ir 

kitų aplinkos klausimų poveikį sveikatai, 

bus galima lengviau nustatyti ir mažinti 

sveikatai kylančią riziką ir grėsmes; 

mažinti mirčių ir ligų skaičių dėl cheminių 

medžiagų ir aplinkos taršos poveikio; remti 

aplinkai palankią, sveiką, atsparią ir tvarią 

gyvenimo ir darbo aplinką; skatinti sveiką 

gyvenimo būdą ir sveikus vartojimo 

įpročius; kurti teisingą, įtraukią ir patikimą 

visuomenę. 

Geriau supratus sveikatos ir rizikos 

veiksnius, kuriuos lemia socialinė, 

ekonominė ir fizinė aplinka žmonių 

kasdieniame gyvenime ir visų pirma 

darbovietėje, įskaitant skaitmeninimo, 

taršos, įskaitant elektromagnetinę taršą, 

sparčios urbanizacijos, klimato kaitos ir 

kitų aplinkos klausimų poveikį sveikatai, 

bus galima lengviau nustatyti ir mažinti 

sveikatai kylančią riziką ir grėsmes bei 

užkirsti joms kelią; nustatyti ir mažinti 

mirčių ir ligų skaičių dėl pavojingo darbo, 

cheminių medžiagų ir aplinkos taršos 

poveikio; remti saugią aplinkai palankią, 

sveiką, atsparią ir tvarią gyvenimo ir darbo 

aplinką; skatinti sveiką gyvenimo būdą ir 

sveikus vartojimo įpročius; kurti teisingą, 

įtraukią ir patikimą visuomenę. 

Or. en 
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Pakeitimas 282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Cheminių medžiagų, teršalų ir kitų 

stresą sukeliančių veiksnių, įskaitant su 

klimato kaita susijusius ir aplinkos 

veiksnius, sukeliančius stresą, pavojaus, 

rizikos ir poveikio sveikatai, taip pat kelių 

stresą sukeliančių veiksnių bendro 

poveikio vertinimo technologijos; 

– Cheminių medžiagų, teršalų, 

įskaitant elektromagnetinius teršalus, ir 

kitų stresą sukeliančių veiksnių, įskaitant 

su klimato kaita susijusius ir aplinkos 

veiksnius, sukeliančius stresą, pavojaus, 

rizikos ir poveikio sveikatai, taip pat kelių 

stresą sukeliančių veiksnių bendro 

poveikio vertinimo saugios ir veiksmingos 

technologijos ir metodika; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Pakeitimas 283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 dalies 2 pastraipos 5 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– sveikatinimas ir pirminės 

profilaktikos intervencinės priemonės. 

– sveikatinimas ir pirminės 

profilaktikos intervencinės priemonės; 

pajėgumai ir infrastruktūra, skirta 

duomenims apie visus žmonių ir gyvūnų 

sveikatos veiksnius, įskaitant poveikį, 

sveikatą ir ligas, rinkti, dalytis ir derinti 

Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Pakeitimas 284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.1 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– strategijos, kuriomis siekiama 

spręsti populizmo, ekstremizmo, 

radikalėjimo, terorizmo problemas, 

įtraukiant ir pasitelkiant nusivylusius ir 

atskirtyje likusius piliečius; 

– strategijos, kuriomis siekiama 

spręsti, ekstremizmo, radikalėjimo, 

diskriminacijos, neapykantą kurstančių 

kalbų ir terorizmo problemas, veiksmingai 

įtraukiant, įgalinant ir pasitelkiant 

nusivylusius, pažeidžiamus ir atskirtyje 

likusius piliečius; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Pakeitimas 285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Pažangios gamybos technologijos, 

tokios kaip priedų gamyba, pramoninė 

robotika, žmogaus integruotos gamybos 

sistemos, taip pat skatinamos per ES į 

pramonę orientuotų infrastruktūrų tinklą; 

– laipsniškos ir proveržio gamybos 

technologijos, tokios kaip priedų gamyba, 

modeliavimas, simuliacijos, pramoninė 

automatizacija ir robotika, žmogaus 

integruotos gamybos sistemos, taip pat 

skatinamos per pramoniniams 

naudotojams atvirą ES moderniausių 

mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklą; 

Or. en 

 


