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7.12.2018 A8-0410/280 

Ändringsförslag  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – stycke 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det kommer att finnas lämpligt stöd för 

mekanismer för att kommunicera 

programmet till potentiella sökande (t.ex. 

nationella kontaktpunkter). 

Det kommer att finnas lämpligt stöd för 

mekanismer för att kommunicera 

programmet till potentiella sökande. 

Kommissionen kommer att inrätta ett 

system med nationella kontaktpunkter som 

en väsentlig del av genomförandet av 

Horisont Europa, med utgångspunkt i 

erfarenheterna från tidigare ramprogram, 

för att säkerställa att programmet blir 

känt och lättillgängligt för alla potentiella 

sökande, oavsett deras sektor eller ämne. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0410/281 

Ändringsförslag  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förbättrad förståelse av hälsoorsaker och 

riskfaktorer som bestäms av den sociala, 

ekonomiska och fysiska miljön i 

människornas dagliga liv och hälsa på 

arbetsplatsen, däribland digitaliseringens 

effekter, föroreningar, klimatförändringar 

och andra miljöfrågor, kommer att bidra till 

att kartlägga och minska risker och hot, att 

minska dödsfall och sjukdomar till följd av 

exponering för kemikalier och 

miljöförorening, stödja miljövänliga, sunda 

och motståndskraftiga och hållbara 

levnads- och arbetsvillkor, främja 

hälsosamma livsstilar och 

konsumtionsmönster, och utveckla ett 

rättvist, inkluderande och trovärdigt 

samhälle. 

Förbättrad förståelse av hälsoorsaker och 

riskfaktorer som bestäms av sociala, 

ekonomiska och fysiska miljön i 

människornas dagliga liv och hälsa, i 

synnerhet på arbetsplatsen, däribland 

digitaliseringens effekter, föroreningar 

inklusive elektromagnetiska föroreningar, 

snabb urbanisering, klimatförändringar 

och andra miljöfrågor, kommer att bidra till 

att kartlägga, förebygga och minska risker 

och hot, att identifiera och minska dödsfall 

och sjukdomar till följd av exponering för 

farliga arbeten, kemikalier och 

miljöförorening, stödja säkra, 

miljövänliga, sunda och motståndskraftiga 

och hållbara levnads- och arbetsvillkor, 

främja hälsosamma livsstilar och 

konsumtionsmönster, och utveckla ett 

rättvist, inkluderande och trovärdigt 

samhälle. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/282 

Ändringsförslag  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 2 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Teknik för bedömning av risker, 

exponering och hälsoeffekter av 

kemikalier, föroreningar och andra 

stressfaktorer, inklusive klimatrelaterade 

och miljömässiga stressfaktorer och 

kombinerade effekter av flera 

stressfaktorer. 

– Säker och effektiv teknik och säkra 

och effektiva metoder för bedömning av 

risker, exponering och hälsoeffekter av 

kemikalier, föroreningar, inklusive 

elektromagnetiska föroreningar, och 

andra stressfaktorer, inklusive 

klimatrelaterade och miljömässiga 

stressfaktorer och kombinerade effekter av 

flera stressfaktorer. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Ändringsförslag  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 2 – strecksats 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Hälsofrämjande och primära 

förebyggande insatser. 

– Hälsofrämjande och primära 

förebyggande insatser, kapacitet och 

infrastruktur för att samla in, dela och 

sammanföra uppgifter om alla de faktorer 

som påverkar människors och djurs 

hälsa, t.ex. exponering, hälsa och 

sjukdomar på unionsnivå och på 

internationell nivå. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Ändringsförslag  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.1 – stycke 2 – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Strategier för att hantera populism, 

extremism, radikalisering, terrorism och 

inkludera och engagera utslagna och 

marginaliserade medborgare. 

– Strategier för att hantera extremism, 

radikalisering, diskriminering och 

hatpropaganda, terrorism och aktivt 

inkludera, stärka och engagera utslagna, 

sårbara och marginaliserade medborgare. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Ändringsförslag  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 2 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Banbrytande tillverkningsteknik 

som tillsatstillverkning, industriell 

robotteknik, mänskliga integrerade 

produktionssystem, främjas också genom 

EU:s nätverk av industriinriktad 

infrastruktur. 

– Inkrementell och banbrytande 

tillverkningsteknik som tillsatstillverkning, 

modellering, simulering, industriell 

automatisering och robotteknik, mänskliga 

integrerade produktionssystem, främjas 

också genom EU:s nätverk av 

spetsforskningsinfrastrukturer som är 

öppna för industriella användare. 

Or. en 

 


