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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0410/280 

Grozījums Nr.  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 15. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tiks nodrošināts pienācīgs atbalsts 

mehāniskiem programmas izziņošanai 

iespējamiem pieteikumu iesniedzējiem 

(piemēram, valstu kontaktpunkti). 

Tiks nodrošināts pienācīgs atbalsts 

mehānismiem, ar ko programmu darīt 

zināmu potenciālajiem pieteikumu 

iesniedzējiem. Komisija izveidos valstu 

kontaktpunktu sistēmu kā būtisku 

“Apvārsnis Eiropa” īstenošanas 

komponentu, balstoties uz iepriekšējo 

pamatprogrammu pieredzi, lai 

programma kļūtu zināma un būtu viegli 

pieejama visiem potenciālajiem 

pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgi no to 

nozares vai disciplīnas. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0410/281 

Grozījums Nr.  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uzlabota izpratne par veselības 

veicinātājiem un riska faktoriem, ko 

cilvēka ikdienas dzīvē un darbā nosaka 

sociālā, ekonomiskā un fiziskā vide, arī 

digitalizācijas ietekme uz veselību, 

piesārņojums, klimata pārmaiņas un citi 

vides jautājumi, dos savu ieguldījumu 

veselības risku un apdraudējumu 

noteikšanā un mazināšanā; samazināt 

nāves un saslimšanas gadījumu skaitu, ko 

izraisījusi saskare ar ķīmiskām vielām un 

vides piesārņojumu; atbalstīt videstīgu, 

veselīgu, noturīgu un ilgtspējīgu dzīves un 

darba vidi; veicināt veselīgu dzīvesveidu 

un patērētāju uzvedību; veidot vienlīdzīgu, 

iekļaujošu un uzticamu sabiedrību. 

Uzlabota izpratne par veselības 

veicinātājiem un riska faktoriem, ko 

cilvēka ikdienas dzīvē un sevišķi darbā 

nosaka sociālā, ekonomiskā un fiziskā 

vide, arī digitalizācijas un piesārņojuma, 

tostarp elektromagnētiskā piesārņojuma, 

straujas urbanizācijas, klimata pārmaiņu 

un citu vides jautājumu ietekmi uz 

veselību, dos savu ieguldījumu veselības 

risku un apdraudējumu noteikšanā, 

novēršanā un mazināšanā; atklāt un 

samazināt nāves un saslimšanas gadījumu 

skaitu, ko izraisījusi saskare ar bīstamu 

darbu, ķīmiskām vielām un vides 

piesārņojumu; atbalstīt drošu, videstīgu, 

veselīgu, noturīgu un ilgtspējīgu dzīves un 

darba vidi; veicināt veselīgu dzīvesveidu 

un patērētāju uzvedību; veidot vienlīdzīgu, 

iekļaujošu un uzticamu sabiedrību. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0410/282 

Grozījums Nr.  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 2. daļa – 

1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Tehnoloģijas ķīmisku vielu, 

piesārņojošu vielu un citu faktoru, to vidū 

klimata vai vides faktoru, un vairāku šādu 

faktoru apdraudējuma, iedarbības, 

ietekmes un visu šo faktoru kopīgās 

ietekmes uz veselību noteikšanai; 

– Drošas un efektīvas tehnoloģijas 

un metodes ķīmisku vielu, piesārņojošu 

vielu, tostarp elektromagnētiskā 

piesārņojuma, un citu faktoru, tostarp 

klimata un vides faktoru, apdraudējuma, 

ekspozīcijas un ietekmes uz veselību 

noteikšanai un vairāku faktoru kopīgās 

ietekmes noteikšanai; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Grozījums Nr.  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 2. daļa – 

5. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– veselības veicināšana un primārie 

profilakses pasākumi; 

– veselības veicināšana un primārie 

profilakses pasākumi; spējas un 

infrastruktūra, lai savāktu, kopīgotu un 

kombinētu datus par visiem cilvēku un 

dzīvnieku veselību ietekmējošajiem 

faktoriem, tostarp ekspozīciju, veselību un 

slimībām Savienības un starptautiskā 

līmenī; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Grozījums Nr.  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 1. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.1. punkts – 2. daļa – 

1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– stratēģijas populisma, ekstrēmisma, 

radikalizācijas, terorisma apkarošanai un 

atsvešinātu un marģinalizētu iedzīvotāju 

iekļaušanai un iesaistīšanai; 

– stratēģijas ekstrēmisma, 

radikalizācijas, diskriminācijas, naida 

runas un terorisma apkarošanai un 

atsvešinātu, neaizsargātu un marginalizētu 

iedzīvotāju aktīvai iekļaušanai, pilnvērtīgu 

iespēju nodrošināšanai un iesaistīšanai; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Grozījums Nr.  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts – 2. daļa – 

1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Revolucionāras ražošanas 

tehnoloģijas, piemēram, piedevu ražošanā, 

rūpnieciskā robotikā, cilvēku un mašīnu 

integrētās ražošanas sistēmās, kas arī tiek 

sekmētas, izmantojot ES rūpnieciski 

orientētās infrastruktūras tīklu; 

– Pakāpeniskas un revolucionāras 

ražošanas tehnoloģijas, piemēram, 

aditīvajā ražošanā, modelēšanā, 

simulācijā, rūpnieciskajā automātikā un 
robotikā, cilvēku un mašīnu integrētās 

ražošanas sistēmās, kas arī tiek sekmētas, 

izmantojot ES progresīvās pētniecības 

infrastruktūras tīklu, kas atvērts 

rūpnieciskajiem lietotājiem; 

Or. en 

 


