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7.12.2018 A8-0410./280 

Pozmeňujúci návrh  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – odsek 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zabezpečí sa primeraná podpora 

mechanizmov na zviditeľnenie programu 

medzi potenciálnymi žiadateľmi (napr. 

národné kontaktné miesta). 

Zabezpečí sa primeraná podpora 

mechanizmov na zviditeľnenie programu 

medzi potenciálnymi žiadateľmi. Komisia 

vytvorí systém národných kontaktných 

miest ako nevyhnutný prvok vykonávania 

programu Európsky horizont, pričom 

využije skúsenosti z predchádzajúcich 

rámcových programov tak, aby sa zaistilo, 

že program bude známy a ľahko dostupný 

pre všetkých potenciálnych žiadateľov bez 

ohľadu na ich odvetvie alebo odbor. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/281 

Pozmeňujúci návrh  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Lepšie pochopenie zdravotných a 

rizikových faktorov, ktoré určuje sociálne, 

hospodárske a fyzické prostredie v 

každodennom živote ľudí a na pracovisku, 

vrátane vplyvu digitalizácie, znečisťovania, 

zmeny klímy a ďalších environmentálnych 

problémov na zdravie prispeje k 

identifikácii a zmierneniu zdravotných 

rizík a hrozieb, k zníženiu počtu úmrtí a 

ochorení v dôsledku vystavenia 

chemikáliám a znečistenia životného 

prostredia, k podpore ekologických, 

zdravých, odolných a udržateľných 

životných a pracovných prostredí, k 

propagovaniu zdravého životného štýlu a 

spotrebiteľského správania a k rozvoju 

spravodlivej, inkluzívnej a dôveryhodnej 

spoločnosti. 

Lepšie pochopenie zdravotných a 

rizikových faktorov, ktoré určuje sociálne, 

hospodárske a fyzické prostredie v 

každodennom živote ľudí a najmä na 

pracovisku, vrátane vplyvu digitalizácie, 

znečisťovania vrátane 

elektromagnetického znečisťovania, 

rýchlej urbanizácie, zmeny klímy a 

ďalších environmentálnych problémov na 

zdravie prispeje k identifikácii, prevencii a 

zmierneniu zdravotných rizík a hrozieb, k 

identifikácii a zníženiu počtu úmrtí a 

ochorení v dôsledku vystavenia 

nebezpečným pracovným podmienkam, 

chemikáliám a znečisteniu životného 

prostredia, k podpore bezpečných, 

ekologických, zdravých, odolných a 

udržateľných životných a pracovných 

prostredí, k propagovaniu zdravého 

životného štýlu a spotrebiteľského 

správania a k rozvoju spravodlivej, 

inkluzívnej a dôveryhodnej spoločnosti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/282 

Pozmeňujúci návrh  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odsek 2 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– technológie na posudzovanie 

nebezpečenstiev, vystavenia chemikáliám a 

ich vplyvu na zdravie, znečisťujúcich látok 

a iných stresových faktorov vrátane 

faktorov súvisiacich s klímou a životným 

prostredím, ako aj kombinovaných účinkov 

viacerých stresových faktorov, 

– bezpečné a účinné technológie a 

metodiky na posudzovanie 

nebezpečenstiev, vystavenia chemikáliám a 

ich vplyvu na zdravie, znečisťujúcich látok 

vrátane elektromagnetického znečistenia a 

iných stresových faktorov vrátane faktorov 

súvisiacich s klímou a životným 

prostredím, ako aj kombinovaných účinkov 

viacerých stresových faktorov, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Pozmeňujúci návrh  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odsek 2 – zarážka 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– podpora zdravia a opatrenia 

primárnej prevencie. 

– podpora zdravia a opatrenia 

primárnej prevencie, kapacita 

a infraštruktúry na zber, výmenu 

a kombinovanie údajov o všetkých 

determinantoch ľudského zdravia a 

zdravia zvierat vrátane expozície, zdravia 

a chorôb na úrovni Únie a na 

medzinárodnej úrovni. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Pozmeňujúci návrh  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 2 – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– stratégie na riešenie populizmu, 

extrémizmu, radikalizácie, terorizmu a na 

začlenenie a zapojenie roztrpčených a 

marginalizovaných občanov, 

– stratégie na riešenie extrémizmu, 

radikalizácie, diskriminácie 

a nenávistných prejavov, terorizmu a na 

aktívne začlenenie, posilnenie a zapojenie 

roztrpčených, zraniteľných 

a marginalizovaných občanov, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Pozmeňujúci návrh  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje osobitný program na 

vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inováciu 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odsek 2 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– prelomové výrobné technológie ako 

aditívna výroba, priemyselná robotika, 

ľudské integrované výrobné systémy, 

podporované aj cez sieť priemyselne 

orientovaných infraštruktúr EÚ, 

– prírastkové a prelomové výrobné 

technológie ako aditívna výroba, 

modelovanie, simulácia, priemyselná 

automatizácia a robotika, ľudské 

integrované výrobné systémy, 

podporované aj cez sieť špičkových 

výskumných infraštruktúr EÚ otvorených 

pre priemyselných používateľov; 

Or. en 

 


