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7.12.2018 A8-0410/280 

Poprawka  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – akapit 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na 

rzecz mechanizmów informowania 

potencjalnych wnioskodawców 

o programie (np. krajowe punkty 

kontaktowe). 

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na 

rzecz mechanizmów informowania 

potencjalnych wnioskodawców o 

programie. Komisja utworzy system 

krajowych punktów kontaktowych, 

stanowiący podstawowy element 

wdrażania programu „Horyzont Europa”, 

w oparciu o doświadczenia wcześniejszych 

programów ramowych, aby 

zagwarantować, że program będzie znany 

i łatwo dostępny dla wszystkich 

potencjalnych wnioskodawców, 

niezależnie od sektora czy dziedziny. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/281 

Poprawka  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – część II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Lepsze zrozumienie czynników 

wpływających na zdrowie i czynników 

ryzyka związanych ze środowiskiem 

społecznym, gospodarczym i fizycznym 

w codziennym życiu i w miejscu pracy, 

w tym wpływu cyfryzacji, 

zanieczyszczenia, zmiany klimatu i innych 

kwestii środowiskowych na zdrowie, 

przyczyni się do zidentyfikowania 

i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia; 

zmniejszenia liczby zgonów i chorób 

wynikających z narażenia na substancje 

chemiczne i zanieczyszczenie środowiska; 

wspierania przyjaznego dla środowiska, 

zdrowego, odpornego i zrównoważonego 

środowiska życia i pracy; promowania 

zdrowego stylu życia i zachowań 

konsumpcyjnych oraz rozwoju 

sprawiedliwego, integracyjnego 

i zaufanego społeczeństwa. 

Lepsze zrozumienie czynników 

wpływających na zdrowie i czynników 

ryzyka związanych ze środowiskiem 

społecznym, gospodarczym i fizycznym w 

codziennym życiu i w szczególności w 

miejscu pracy, w tym wpływu cyfryzacji, 

zanieczyszczenia, w tym zanieczyszczenia 

elektromagnetycznego, szybkiej 

urbanizacji, zmiany klimatu i innych 

kwestii środowiskowych na zdrowie, 

przyczyni się do zidentyfikowania i 

ograniczenia zagrożeń dla zdrowia oraz 

zapobiegania im; do zidentyfikowania i 

zmniejszenia liczby zgonów i chorób 

wynikających z wykonywania 

niebezpiecznego zawodu, narażenia na 

substancje chemiczne i zanieczyszczenie 

środowiska; wspierania bezpiecznego, 

przyjaznego dla środowiska, zdrowego, 

odpornego i zrównoważonego środowiska 

życia i pracy; promowania zdrowego stylu 

życia i zachowań konsumpcyjnych oraz 

rozwoju sprawiedliwego, integracyjnego 

i zaufanego społeczeństwa. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/282 

Poprawka  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit 2 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Technologie służące ocenie 

zagrożeń, narażenia i wpływu na zdrowie 

ze strony chemikaliów, zanieczyszczeń 

i innych czynników stresogennych, w tym 

czynników stresogennych związanych 

z klimatem i środowiskiem oraz 

połączonego oddziaływania kilku 

czynników stresogennych; 

– Bezpieczne i skuteczne technologie 

i metodologie służące ocenie zagrożeń, 

narażenia na działanie chemikaliów, 

zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczenia 

elektromagnetycznego, i innych 

czynników stresogennych, w tym 

czynników stresogennych związanych z 

klimatem i środowiskiem, oraz 

połączonego oddziaływania kilku 

czynników stresogennych, a także ich 

wpływu na zdrowie; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Poprawka  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – część II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – akapit 2 – tiret 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Promocja zdrowia i działania 

w zakresie profilaktyki pierwotnej. 

– Promocja zdrowia i działania 

w zakresie profilaktyki pierwotnej; 

zdolności i infrastruktury umożliwiające 

gromadzenie, wymianę i łączenie danych 

na temat wszystkich uwarunkowań 

zdrowotnych u ludzi i zwierząt, w tym 

narażenia, zdrowia i chorób, na poziomie 

UE i na szczeblu międzynarodowym. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Poprawka  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – część II – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 2 – tiret 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Strategie dotyczące populizmu, 

ekstremizmu, radykalizacji postaw, 

terroryzmu oraz włączenia 

i zaangażowania niezadowolonych 

i marginalizowanych obywateli; 

– Strategie dotyczące ekstremizmu, 

radykalizacji postaw, dyskryminacji i 

mowy nienawiści, terroryzmu oraz 

aktywnego włączenia, wzmocnienia 

pozycji i zaangażowania niezadowolonych, 

podatnych na zagrożenia i 

marginalizowanych obywateli; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Poprawka  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program 

szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont Europa” 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – część II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – akapit 2 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Przełomowe technologie 

produkcyjne, takie jak obróbka 

przyrostowa, robotyka przemysłowa, 

produkcja zintegrowana z udziałem 

człowieka, również promowane za 

pośrednictwem unijnej sieci infrastruktur 

ukierunkowanych na przemysł; 

– Stopniowe i przełomowe 

technologie produkcyjne, takie jak obróbka 

przyrostowa, modelowanie, symulacje, 

robotyka i automatyka przemysłowa, 

produkcja zintegrowana z udziałem 

człowieka, również promowane za 

pośrednictwem unijnej sieci najnowszych 

infrastruktur badawczych dostępnych dla 

użytkowników przemysłowych; 

Or. en 

 


