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7.12.2018 A8-0410/280 

Amendement  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 

specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Er zal voldoende steun zijn voor 

mechanismen om het programma bij 

mogelijke aanvragers bekend te maken 

(bijv. nationale contactpunten). 

Er zal voldoende steun zijn voor 

mechanismen om het programma bij 

mogelijke aanvragers bekend te maken. De 

Commissie brengt, als essentieel 

onderdeel van de uitvoering van Horizon 

Europa, een systeem van nationale 

contactpunten tot stand, waarbij wordt 

voortgebouwd op de in het kader van de 

voorgaande kaderprogramma's opgedane 

ervaringen, teneinde te waarborgen dat 

het programma bekendheid verwerft en 

gemakkelijk toegankelijk wordt voor alle 

potentiële aanvragers, ongeacht hun 

sector of vakgebied. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2018 A8-0410/281 

Amendement  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 

specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – cluster 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een beter inzicht in de elementen die 

gezondheid bevorderen en in de 

risicofactoren die worden bepaald door het 

sociale, economische en fysieke milieu in 

het dagelijks leven en op het werk, met 

inbegrip van de gezondheidseffecten van 

digitalisering, verontreiniging, 

klimaatverandering en andere 

milieuproblemen, zal bijdragen tot het 

identificeren en beperken van risico's en 

gevaren voor de gezondheid; het 

verminderen van sterfte en ziekte wegens 

blootstelling aan chemische stoffen en 

milieuverontreiniging; het stimuleren van 

milieuvriendelijke, gezonde, veerkrachtige 

en duurzame leef- en werkomgevingen; het 

bevorderen van een gezonde levensstijl en 

gezond consumptiegedrag; en het 

ontwikkelen van een rechtvaardige, 

inclusieve en betrouwbare samenleving. 

Een beter inzicht in de elementen die 

gezondheid bevorderen en in de 

risicofactoren die worden bepaald door het 

sociale, economische en fysieke milieu in 

het dagelijks leven en met name op het 

werk, met inbegrip van de 

gezondheidseffecten van digitalisering, 

verontreiniging, waaronder 

elektromagnetische verontreiniging, 

snelle verstedelijking, klimaatverandering 

en andere milieuproblemen, zal bijdragen 

tot het identificeren, voorkomen en 

beperken van risico's en gevaren voor de 

gezondheid; het identificeren en 

verminderen van sterfte en ziekte wegens 

blootstelling aan gevaarlijke banen, 

chemische stoffen en 

milieuverontreiniging; het stimuleren van 

veilige, milieuvriendelijke, gezonde, 

veerkrachtige en duurzame leef- en 

werkomgevingen; het bevorderen van een 

gezonde levensstijl en gezond 

consumptiegedrag; en het ontwikkelen van 

een rechtvaardige, inclusieve en 

betrouwbare samenleving. 

Or. en 
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Amendement  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 

specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – cluster 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Technologieën voor het beoordelen 

van gevaren veroorzaakt door, 

blootstellingen aan en gezondheidseffecten 

van chemische stoffen, verontreinigende 

stoffen en andere stressfactoren, met 

inbegrip van klimaat- en 

milieugerelateerde stressfactoren, en de 

gezamenlijke effecten van verschillende 

stressfactoren; 

– Veilige en doeltreffende 

technologieën en methodologieën voor het 

beoordelen van gevaren veroorzaakt door, 

blootstelling aan en de 

gezondheidseffecten van chemische 

stoffen, verontreinigende stoffen, 

waaronder elektromagnetische 

verontreinigende stoffen, en andere 

stressfactoren, met inbegrip van klimaat- 

en milieugerelateerde stressfactoren, en de 

gezamenlijke effecten van verschillende 

stressfactoren; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2018 A8-0410/283 

Amendement  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 

specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – cluster 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 2 – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– gezondheidsbevordering en 

primaire preventie-interventies. 

– gezondheidsbevordering en 

primaire preventie-interventies; vermogen 

en infrastructuur voor het verzamelen, 

delen en combineren van gegevens over 

alle gezondheidsbepalende factoren bij 

mens en dier, met inbegrip van 

blootstelling, gezondheid en ziekten, op 

internationaal en EU-niveau. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Amendement  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 

specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – cluster 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 2 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– strategieën om populisme, 

extremisme, radicalisering en terrorisme 

aan te pakken en teleurgestelde en 

gemarginaliseerde burgers weer bij de 

samenleving te betrekken; 

– strategieën om extremisme, 

radicalisering, discriminatie, haatzaaien 

en terrorisme aan te pakken en 

teleurgestelde, kwetsbare en 

gemarginaliseerde burgers te stimuleren en 

weer actief bij de samenleving te 

betrekken; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Amendement  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 

specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – cluster 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Baanbrekende industriële 

technologieën, zoals additieve productie, 

industriële robotica en systemen voor 

"human integrated manufacturing", die ook 

bevorderd worden via een EU-netwerk van 

op de industrie georiënteerde 
infrastructuren; 

– Stapsgewijze en baanbrekende 

industriële technologieën, zoals additieve 

productie, modellering, simulatie, 

industriële automatisering en robotica, en 

systemen voor "human integrated 

manufacturing", die ook bevorderd worden 

via een EU-netwerk van infrastructuren 

voor grensverleggend onderzoek dat 

openstaat voor industriële gebruikers; 

Or. en 

 


