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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – alinea 2 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– baanbrekende innovaties die in de 

hele waardeketen gebruikmaken van 

verschillende sleuteltechnologieën (bv. 

convergerende technologieën, kunstmatige 

intelligentie, gegevensanalyse, industriële 

robotica, biomanufacturing, geavanceerde 

batterijtechnologieën); 

– stapsgewijze en baanbrekende 

innovaties die in de hele waardeketen 

gebruikmaken van verschillende 

sleuteltechnologieën (bv. convergerende 

technologieën, kunstmatige intelligentie, 

gegevensanalyse, industriële robotica, 

duurzame biomanufacturing, geavanceerde 

batterijtechnologieën); 

Or. en 
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Amendement  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – alinea 2 – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– baanbrekende innovaties bij 

onderzoektechnieken voor bouwplaatsen, 

voor volledig automatische assemblage ter 

plaatse en geprefabriceerde componenten. 

– stapsgewijze en baanbrekende 

innovaties bij onderzoektechnieken voor 

bouwplaatsen, voor volledig automatische 

assemblage ter plaatse en geprefabriceerde 

componenten. 

Or. en 
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Amendement  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.7 – alinea 4 – streepje 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - onderzoek naar niet langer 

concurrerende industriële locaties en 

toepassing van programma's voor 

revitalisering en herstructurering met 

nieuwe innovatieve technologieën. 

Or. en 
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Amendement  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - technologieën en oplossingen voor 

hernieuwbare energie waarmee het 

gebruik van fossiele brandstoffen voor 

energievoorziening ten behoeve van 

verwarming en koeling voor de industrie, 

de bouwsector en diensten snel kan 

worden afgebouwd. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2018 A8-0410/290 

Amendement  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.5 – alinea 2 – streepje 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - invoering van maatregelen met het 

oog op meer en betere gescheiden 

afvalinzameling, zoals 

ecodesignprogramma's die producten 

beter recyclebaar maken, en ontwikkeling 

van innovatieve gemeentelijke 

recyclingregelingen. 

Or. en 
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Amendement  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – alinea 2 – punt 2 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– ondersteuning van de 

instandhouding van cultureel erfgoed; 

– onderzoek naar de economische en 

sociale bijdrage van de culturele en 

creatieve sector, met inbegrip van de 

ontwikkeling van statistieken en 

ondersteuning van de restauratie, de 

instandhouding en het beheer van 

materieel en immaterieel cultureel 

erfgoed; 

Or. en 

 


