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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/286 

Módosítás  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Áttörést jelentő újítások, amelyek 

különböző alaptechnológiákat (pl. 

konvergáló technológiák, mesterséges 

intelligencia, adatelemzés, ipari robotika, 

biotermelés, fejlett 

akkumulátortechnológiák) alkalmaznak az 

értéklánc egészében; 

– Fokozatos és áttörést jelentő 

újítások, amelyek különböző 

alaptechnológiákat (pl. konvergáló 

technológiák, mesterséges intelligencia, 

adatelemzés, ipari robotika, fenntartható 

biotermelés, fejlett 

akkumulátortechnológiák) alkalmaznak az 

értéklánc egészében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/287 

Módosítás  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 2 bekezdés – 5 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Áttörést jelentő újítások az építési 

területek feltérképezésére szolgáló 

technikákban, a helyszíni összeszerelés és 

az előre gyártott alkatrészek teljes mértékű 

automatizálása érdekében. 

– Fokozatos és áttörést jelentő 

újítások az építési területek 

feltérképezésére szolgáló technikákban, a 

helyszíni összeszerelés és az előre gyártott 

alkatrészek teljes mértékű automatizálása 

érdekében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/288 

Módosítás  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.7 pont – 4 bekezdés – 6 a franciabekezdés 

(új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 –  A már nem versenyképes ipari 

telephelyek felmérése, valamint 

revitalizációs és helyreállítási programok 

alkalmazása új innovatív technológiákkal. 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/289 

Módosítás  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.2 pont – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés 

(új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – megújuló energiát alkalmazó 

technológiák és megoldás a fosszilis 

tüzelőanyagok gyors leváltására az ipar, 

az épületek és szolgáltatások fűtéséhez és 

hűtéséhez szükséges energiaellátás terén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/290 

Módosítás  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.5 pont – 2 bekezdés – 4 a franciabekezdés 

(új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Olyan intézkedések bevezetése, 

amelyek célja a szelektív hulladékgyűjtés 

mennyiségének és minőségének növelése, 

pl. a termékek újrahasznosíthatóságát 

javító környezetbarát tervezési programok, 

valamint innovatív települési 

újrahasznosítási rendszerek kidolgozása. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0410/291 

Módosítás  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Javaslat az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 6 pont – 6.2 pont – 6.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 pont – 2 

franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A kulturális örökség megőrzésének 

támogatása; 

– Kutatás a kulturális és kreatív 

ágazatok gazdasági és társadalmi 

hozzájárulásáról, többek között 

statisztikák kidolgozása és a tárgyi és 

szellemi kulturális örökség 

helyreállításának, megőrzésének és 

kezelésének támogatása; 

Or. en 

 


