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7.12.2018 A8-0410/286 

Pakeitimas 286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– proveržio inovacijos, vertės 

grandinėje naudojant įvairias didelio 

poveikio technologijas, pavyzdžiui, 

konvergencines technologijas, dirbtinį 

intelektą, duomenų analizę, pramoninius 

robotus, biologinę gamybą, pažangias 

baterijų technologijas; 

– laipsniškos ir proveržio inovacijos, 

vertės grandinėje naudojant įvairias didelio 

poveikio technologijas, pavyzdžiui, 

konvergencines technologijas, dirbtinį 

intelektą, duomenų analizę, pramoninius 

robotus, tvarią biologinę gamybą, 

pažangias baterijų technologijas; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/287 

Pakeitimas 287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies 2 pastraipos 5 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– pažangios inovacijos, diegiamos 

tyrinėjant statybos aikšteles, visiškai 

automatizuojant montavimą vietoje ir 

naudojant surenkamus komponentus. 

– laipsniškos ir proveržio inovacijos, 

diegiamos tyrinėjant statybos aikšteles, 

visiškai automatizuojant montavimą vietoje 

ir naudojant surenkamus komponentus. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/288 

Pakeitimas 288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.7 dalies 4 pastraipos 6 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – nebekonkurencingų pramonės 

objektų tikrinimas ir atgaivinimo ir 

pertvarkymo programų taikymas su 

naujomis inovacinėmis technologijomis; 

Or. en 
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Pakeitimas 289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – atsinaujinančiosios energijos 

technologijos ir sprendimai, skirti skubiai 

atsisakyti iškastinio kuro tiekiant energiją 

pramonės objektams, pastatams ir 

paslaugoms skirtam šildymui ir 

vėsinimui; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Pakeitimas 290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.5 dalies 2 pastraipos 4 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 –veiksmų, kuriais siekiama padidinti 

atskirai surenkamų atliekų kiekį ir 

kokybę, pvz., ekologinio projektavimo 

programų, skirtų pagerinti produktų 

antrinio perdirbimo galimybes, vykdymas, 

naujoviškų komunalinių perdirbimo 

sistemų kūrimas. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Pakeitimas 291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 

įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– kultūros paveldo išsaugojimo 

parama; 

– kultūros ir kūrybos sektorių 

ekonominio ir socialinio indelio tyrimai, 

įskaitant statistinių duomenų rengimą, ir 

parama materialiojo ir nematerialiojo 

kultūros paveldo atkūrimui, išsaugojimui 

ir valdymui; 

Or. en 

 


