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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0410/286 

Grozījums Nr.  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts – 2. daļa – 

2. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– revolucionāra inovācija, kas 

izmanto dažādas pamattehnoloģijas 

(piemēram, konverģējošās tehnoloģijas, 

mākslīgo intelektu, datu analīzi, 

rūpniecisko robotiku, bioražošanu, augsti 

attīstītas akumulatoru tehnoloģijas) visā 

vērtību ķēdē; 

– pakāpeniska un revolucionāra 

inovācija, kas izmanto dažādas svarīgas 

pamattehnoloģijas (piemēram, 

konverģējošās tehnoloģijas, mākslīgo 

intelektu, datu analīzi, rūpniecisko 

robotiku, ilgtspējīgu bioražošanu, augsti 

attīstītas akumulatoru tehnoloģijas) visā 

vērtību ķēdē; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/287 

Grozījums Nr.  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts – 2. daļa – 

5. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– revolucionāri jauninājumi 

būvlaukumu izpētē, pilnīgai objektu 

montāžas automatizācijai, kā arī 

saliekamie komponenti. 

– pakāpeniskas un revolucionāras 

inovācijas būvlaukumu izpētē, pilnīgā 

objektu montāžas automatizācijā, kā arī 

saliekamo komponentu jomā. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/288 

Grozījums Nr.  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.7. punkts – 4. daļa – 

6.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - konkurētspēju zaudējušo 

rūpniecisko objektu apsekošana un 

programmu īstenošana to atjaunošanai 

un pārveidošanai ar jaunām inovatīvām 

tehnoloģijām; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/289 

Grozījums Nr.  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.2. punkts – 2. daļa – 

3.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijas un risinājumi, lai ātri 

īstenotu atteikšanos no fosilo kurināmo 

izmantošanas energoapgādē apkures un 

dzesēšanas jomā rūpniecības, ēku un 

pakalpojumu nozarēs; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Grozījums Nr.  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.5. punkts – 2. daļa – 

4.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - tādu pasākumu ieviešana, kas 

vērsti uz šķiroto atkritumu vākšanas 

apjoma un kvalitātes palielināšanu, 

piemēram, ekodizaina programmu, lai 

uzlabotu ražojumu pārstrādājamību, un 

inovatīvu municipālo pārstrādes shēmu 

ieviešana; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Grozījums Nr.  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II pīlārs – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.2. punkts – 2. daļa – 

2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– atbalsts kultūras mantojuma 

saglabāšanai; 

– pētījumi par kultūras un radošās 

industrijas ekonomisko un sociālo 

ieguldījumu, tostarp statistikas 

sagatavošana un atbalsts materiālā un 

nemateriālā kultūras mantojuma 

restaurācijai, saglabāšanai un 

pārvaldīšanai; 

Or. en 

 


