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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/286 

Τροπολογία  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ρηξικέλευθες καινοτομίες που 

χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες 

γενικής εφαρμογής (π.χ. συγκλίνουσες 

τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση 

δεδομένων, βιομηχανική ρομποτική, βιο-

μεταποίηση, προηγμένες τεχνολογίες 

συσσωρευτών) σε ολόκληρη την αλυσίδα 

αξίας· 

– επαυξητικές και ρηξικέλευθες 

καινοτομίες που χρησιμοποιούν 

διαφορετικές τεχνολογίες γενικής 

εφαρμογής (π.χ. συγκλίνουσες τεχνολογίες, 

τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων, 

βιομηχανική ρομποτική, βιώσιμη βιο-

μεταποίηση, προηγμένες τεχνολογίες 

συσσωρευτών) σε ολόκληρη την αλυσίδα 

αξίας· 

Or. en 



 

AM\1171613EL.docx  PE631.580v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/287 

Τροπολογία  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ρηξικέλευθες καινοτομίες στις 

τεχνικές εξερεύνησης εργοταξίων, για 

πλήρη αυτοματοποίηση της επιτόπιας 

συναρμολόγησης και των 

προκατασκευασμένων εξαρτημάτων. 

– επαυξητικές και ρηξικέλευθες 

καινοτομίες στις τεχνικές εξερεύνησης 

εργοταξίων, για πλήρη αυτοματοποίηση 

της επιτόπιας συναρμολόγησης και των 

προκατασκευασμένων εξαρτημάτων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/288 

Τροπολογία  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.7 – παράγραφος 4 – 

περίπτωση 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - επιθεώρηση βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων που δεν είναι πλέον 

ανταγωνιστικές και εφαρμογή 

προγραμμάτων αναζωογόνησης και 

μετατροπής με νέες καινοτόμες 

τεχνολογίες. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/289 

Τροπολογία  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - τεχνολογίες και λύσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας για τη στροφή 

από τα ορυκτά καύσιμα στην παροχή 

ενέργειας για τον κλάδο της θέρμανσης 

και της ψύξης, τα κτίρια και τις 

υπηρεσίες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/290 

Τροπολογία  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.5 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - εισαγωγή δράσεων που στοχεύουν 

στην αύξηση της ποσότητας και της 

ποιότητας της χωριστής συλλογής 

αποβλήτων, όπως προγραμμάτων 

οικολογικού σχεδιασμού για τη βελτίωση 

της ανακυκλωσιμότητας προϊόντων, την 

ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων 

ανακύκλωσης σε επίπεδο δήμων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0410/291 

Τροπολογία  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-

πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2 – σημείο 

2 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– υποστήριξη της διαφύλαξης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς· 

– έρευνα σχετικά με την οικονομική 

και κοινωνική συμβολή των τομέων του 

πολιτισμού και της δημιουργίας, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

στατιστικών και της υποστήριξης της 

αποκατάστασης, της διαφύλαξης και της 

διαχείρισης της υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς· 

Or. en 

 


