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Ændringsforslag  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

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

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 2 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Banebrydende innovation, hvor der 

bruges forskellige støtteteknologier (f.eks. 

konvergerende teknologier, kunstig 

intelligens, dataanalyse, industriel 

robotteknologi, bioproduktion og 

avancerede batteriteknologier) i hele 

værdikæden 

– Trinvis og banebrydende 

innovation, hvor der bruges forskellige 

støtteteknologier (f.eks. konvergerende 

teknologier, kunstig intelligens, 

dataanalyse, industriel robotteknologi, 

bæredygtig bioproduktion og avancerede 

batteriteknologier) i hele værdikæden 

Or. en 
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Ændringsforslag  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

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

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 2 – led 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Banebrydende innovation inden for 

teknikker til undersøgelse af byggepladser 

og til fuld automatisering af montering på 

stedet og af præfabrikerede komponenter. 

– Trinvis og banebrydende 

innovation inden for teknikker til 

undersøgelse af byggepladser og til fuld 

automatisering af montering på stedet og af 

præfabrikerede komponenter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

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

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.7 – afsnit 4 – led 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Overvågning af ikke længere 

konkurrencedygtige industriområder og 

anvendelse af programmer til 

genopbygning og omstilling med nye, 

innovative teknologier. 

Or. en 
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Ændringsforslag  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

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

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – afsnit 2 – led 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - vedvarende energiteknologier og -

løsninger for et hurtigt skifte bort fra 

fossile brændstoffer i energiforsyningen 

til opvarmnings- og kølingsindustrien, 

byggeri og tjenesteydelser 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Ændringsforslag  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

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

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.5 – afsnit 2 – led 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Indførelse af tiltag med sigte på at 

højne kvantiteten og kvaliteten af sorteret 

affaldsafhentning såsom øko-udformede 

programmer til forbedring af produkters 

genanvendelighed og udvikling af 

innovative genbrugsordninger på 

kommunalt plan. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Ændringsforslag  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af 

Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation 

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

 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.2 – afsnit 2 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Støtte til bevaring af kulturarv – Forskning i de kulturelle og 

kreative sektorers økonomiske og sociale 

bidrag, herunder udvikling af statistikker 

og støtte til restaurering, bevaring og 

kulturarv   

Or. en 

 


