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7.12.2018 A8-0410/280 

Alteração  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – parágrafo 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

Será prestado apoio adequado a 

mecanismos destinados à divulgação do 

programa a potenciais candidatos (por 

exemplo, Pontos de Contacto Nacionais). 

Será prestado apoio adequado a 

mecanismos destinados à divulgação do 

programa a potenciais candidatos. A 

Comissão criará um sistema de Pontos de 

Contacto Nacionais como uma 

componente essencial da aplicação do 

Horizonte Europa, assente na experiência 

de Programas-Quadro anteriores, de 

modo a assegurar que o Programa se 

torna conhecido e fica rapidamente 

acessível a todos os potenciais candidatos, 

independentemente do setor ou disciplina. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/281 

Alteração  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Uma melhor compreensão das 

determinantes da saúde e dos fatores de 

risco determinados pelo ambiente social, 

económico e físico na vida quotidiana das 

pessoas e no local de trabalho, incluindo o 

impacto na saúde da digitalização, da 

poluição, das alterações climáticas e de 

outras questões ambientais, contribuirá 

para identificar e reduzir as ameaças e os 

riscos para a saúde; para reduzir os óbitos e 

doenças decorrentes da exposição à 

poluição ambiental e a produtos químicos; 

para apoiar ambientes de vida e de trabalho 

respeitadores do ambiente, saudáveis, 

resilientes e sustentáveis; para promover 

estilos de vida e comportamentos de 

consumo saudáveis e para desenvolver uma 

sociedade equitativa, inclusiva e de 

confiança. 

Uma melhor compreensão das 

determinantes da saúde e dos fatores de 

risco determinados pelo ambiente social, 

económico e físico na vida quotidiana das 

pessoas. e sobretudo no local de trabalho, 

incluindo o impacto na saúde da 

digitalização, da poluição, incluindo a 

poluição eletromagnética, da rápida 

urbanização, das alterações climáticas e de 

outras questões ambientais, contribuirá 

para identificar, prevenir e reduzir as 

ameaças e os riscos para a saúde; para 

identificar e reduzir os óbitos e doenças 

decorrentes da exposição a tarefas laborais 

perigosas, à poluição ambiental e a 

produtos químicos; para apoiar ambientes 

de vida e de trabalho seguros, 

respeitadores do ambiente, saudáveis, 

resilientes e sustentáveis; para promover 

estilos de vida e comportamentos de 

consumo saudáveis e para desenvolver uma 

sociedade equitativa, inclusiva e de 

confiança. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/282 

Alteração  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 2 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Tecnologias para a avaliação dos 

perigos, das exposições e dos efeitos na 

saúde dos produtos químicos, de poluentes 

e de outros fatores de stress, incluindo os 

ligados ao clima e ao ambiente, bem como 

os efeitos combinados de diversos fatores 

de stress; 

– Tecnologias e metodologias 

seguras e eficazes para a avaliação dos 

perigos, das exposições e dos efeitos na 

saúde dos produtos químicos, de poluentes, 

incluindo poluentes eletromagnéticos, e 

de outros fatores de stress, incluindo os 

ligados ao clima e ao ambiente, bem como 

os efeitos combinados de diversos fatores 

de stress; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Alteração  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 2 – travessão 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Promoção da saúde e intervenções 

preventivas primárias. 

– Promoção da saúde e intervenções 

preventivas primárias; capacidade e 

infraestruturas para recolher, partilhar e 

combinar dados sobre todos os fatores 

determinantes da saúde humana e 

animal, incluindo a exposição, a saúde e 

as doenças a nível da UE e a nível 

internacional. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Alteração  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 2 – subponto 2.2 – subponto 2.2.1 – parágrafo 2 – travessão 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Estratégias para combater o 

populismo, o extremismo, a radicalização e 

o terrorismo e promover a inclusão e a 

participação dos cidadãos descontentes e 

marginalizados; 

– Estratégias para combater o 

extremismo, a radicalização, a 

discriminação e o discurso de ódio, o 

terrorismo e promover ativamente a 

inclusão, a capacitação e a participação 

dos cidadãos descontentes, vulneráveis e 

marginalizados; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Alteração  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 2 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Tecnologias de fabrico 

revolucionárias, como o fabrico de 

aditivos, robótica industrial e sistemas de 

fabrico integrando o fator humano, também 

promovidas através de uma rede europeia 

de infraestruturas de orientação industrial;  

– Tecnologias de fabrico 

incrementais e revolucionárias, como o 

fabrico de aditivos, criação de modelos, 

simulação, automatização e robótica 

industrial, e sistemas de fabrico integrando 

o fator humano, também promovidas 

através de uma rede europeia de 

infraestruturas de investigação de ponta 

aberta a utilizadores industriais; 

Or. en 

 


