
 

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

PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0410/286 

Alteração  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 2 – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Inovações revolucionárias que 

utilizam diferentes tecnologias facilitadoras 

(por exemplo, tecnologias convergentes, 

inteligência artificial, analítica de dados, 

robótica industrial, biofabrico, tecnologias 

de baterias avançadas) em toda a cadeia de 

valor; 

– Inovações incrementais e 

revolucionárias que utilizam diferentes 

tecnologias facilitadoras (por exemplo, 

tecnologias convergentes, inteligência 

artificial, analítica de dados, robótica 

industrial, biofabrico sustentável, 

tecnologias de baterias avançadas) em toda 

a cadeia de valor; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/287 

Alteração  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 2 – travessão 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Inovações revolucionárias em 

técnicas para exploração de estaleiros de 

construção, plena automatização da 

montagem no local e componentes 

prefabricados. 

– Inovações incrementais e 

revolucionárias em técnicas para 

exploração de estaleiros de construção, 

plena automatização da montagem no local 

e componentes prefabricados. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/288 

Alteração  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.7 – parágrafo 4 – travessão 

6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 -  Levantamento de sítios industriais que 

deixaram de ser competitivos e aplicação 

de programas com vista à sua 

revitalização e reconversão com novas 

tecnologias inovadoras. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/289 

Alteração  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.2 – parágrafo 2 – travessão 

3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 - Tecnologias e soluções no domínio 

das energias renováveis tendentes a 

permitir a substituição rápida dos 

combustíveis fósseis no fornecimento de 

energia para aquecimento e refrigeração 

à indústria, parque imobiliário e serviços; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Alteração  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.5 – parágrafo 2 – travessão 

4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 - Introdução de ações destinadas a 

aumentar a quantidade e a qualidade da 

recolha seletiva de resíduos, 

nomeadamente programas de conceção 

ecológica para melhorar a reciclabilidade 

dos produtos e sistemas municipais de 

reciclagem inovadores. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Alteração  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

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

 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.2 – parágrafo 2 – ponto 2 – 

travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Apoio à preservação do património 

cultural; 

– Investigação do contributo 

económico e social dos sectores culturais 

e criativos, incluindo elaboração de 

estatísticas e apoio ao restauro, 
preservação e gestão do património 

cultural material e imaterial; 

Or. en 

 


