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7.12.2018 A8-0410/280 

Predlog spremembe  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – odstavek 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za obveščanje morebitnih prosilcev o 

programu (npr. nacionalne kontaktne 

točke) bo na voljo ustrezna podpora. 

Za obveščanje morebitnih prosilcev o 

programu bo na voljo ustrezna podpora. 

Komisija bo vzpostavila sistem nacionalnih 

kontaktnih točk kot bistveni del izvajanja 

programa Obzorje Evropa, pri čemer bo 

upoštevala izkušnje s prejšnjimi okvirnimi 

programi, da bi zagotovila poznavanje 

programa in njegovo dostopnost vsem 

morebitnim vlagateljem ne glede na sektor 

ali disciplino. 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2018 A8-0410/281 

Predlog spremembe  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Boljše razumevanje dejavnikov zdravja in 

dejavnikov tveganja, ki jih določajo 

socialno, gospodarsko in fizično okolje v 

vsakdanjem življenju ljudi in na delovnem 

mestu, vključno z učinkom digitalizacije, 

onesnaževanja, podnebnih sprememb in 

drugih okoljskih vprašanj na zdravje, bo 

prispevalo k odkrivanju in zmanjševanju 

tveganj in nevarnosti za zdravje; k 

zmanjšanju smrti in bolezni zaradi 

izpostavljenosti kemikalijam in 

onesnaženju okolja; k podpiranju okolju 

prijaznega, zdravega, odpornega in 

trajnostnega življenjskega in delovnega 

okolja; k spodbujanju zdravega načina 

življenja in vzorcev potrošnje; in k razvoju 

pravične, vključujoče in zanesljive družbe. 

Boljše razumevanje dejavnikov zdravja in 

dejavnikov tveganja, ki jih določajo 

socialno, gospodarsko in fizično okolje v 

vsakdanjem življenju ljudi in zlasti na 

delovnem mestu, vključno z učinkom 

digitalizacije, onesnaževanja, tudi 

elektromagnetnega onesnaževanja, hitre 

urbanizacije, podnebnih sprememb in 

drugih okoljskih vprašanj na zdravje, bo 

prispevalo k odkrivanju, preprečevanju in 

zmanjševanju tveganj in nevarnosti za 

zdravje; k opredelitvi in zmanjšanju smrti 

in bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim 

zaposlitvam, kemikalijam in onesnaženju 

okolja; k podpiranju varnega okolju 

prijaznega, zdravega, odpornega in 

trajnostnega življenjskega in delovnega 

okolja; k spodbujanju zdravega načina 

življenja in vzorcev potrošnje; in k razvoju 

pravične, vključujoče in zanesljive družbe. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/282 

Predlog spremembe  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 2 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Tehnologije za ocenjevanje 

nevarnosti, izpostavljenosti in vpliva 

kemikalij, onesnaževal in drugih 

obremenilnih dejavnikov na zdravje, 

vključno s podnebnimi in okoljskimi 

stresorji, ter skupnim učinkom več 

obremenilnih dejavnikov; 

– Varne in učinkovite tehnologije in 

metodologije za ocenjevanje nevarnosti, 

izpostavljenosti in vpliva kemikalij, 

onesnaževal, vključno z 

elektromagnetnimi onesnaževali, in drugih 

obremenilnih dejavnikov na zdravje, 

vključno s podnebnimi in okoljskimi 

stresorji, ter skupnim učinkom več 

obremenilnih dejavnikov; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Predlog spremembe  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 2 – alinea 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– promocija zdravja in primarni 

preventivni ukrepi. 

– promocija zdravja in primarni 

preventivni ukrepi; zmogljivosti in 

infrastrukture za zbiranje, izmenjavo in 

združevanje podatkov o vseh dejavnikih 

zdravja ljudi in živali, vključno z 

izpostavljenostjo, zdravjem in boleznimi 

na ravni EU in mednarodni ravni; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Predlog spremembe  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.1 – odstavek 2 – alinea 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– strategije za obravnavo populizma, 

ekstremizma, radikalizacije, terorizma ter 

za vključevanje in sodelovanje 

nezadovoljnih in marginaliziranih 

državljanov; 

– strategije za obravnavo 

ekstremizma, radikalizacije, diskriminacije 

in sovražnega govora, terorizma ter za 

dejavno vključevanje, opolnomočenje in 

sodelovanje nezadovoljnih, ranljivih in 

marginaliziranih državljanov; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Predlog spremembe  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1 – odstavek 2 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Prodorne proizvodne tehnologije, 

kakršne so aditivna proizvodnja, 

industrijska robotika, proizvodni sistemi 

človek-stroj, ki se spodbujajo tudi prek 

mreže EU za industrijsko usmerjene 

infrastrukture; 

– Dodatne in prodorne proizvodne 

tehnologije, kakršne so aditivna 

proizvodnja, modeliranje, simulacija, 

industrijska avtomatizacija in robotika, 

proizvodni sistemi človek-stroj, ki se 

spodbujajo tudi prek mreže EU za 

vrhunske raziskovalne infrastrukture, 

namenjene industrijskim uporabnikom; 

Or. en 

 


