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Amendamentul  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 3 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 2 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Inovațiile revoluționare care 

utilizează diferite tehnologii generice (de 

exemplu, tehnologiile convergente, 

inteligența artificială, analiza datelor, 

robotica industrială, fabricarea de 

biomateriale, tehnologii avansate pentru 

baterii) din cadrul lanțului valoric; 

– Inovațiile progresive și 

revoluționare care utilizează diferite 

tehnologii generice (de exemplu, 

tehnologiile convergente, inteligența 

artificială, analiza datelor, robotica 

industrială, fabricarea sustenabilă de 

biomateriale, tehnologii avansate pentru 

baterii) din cadrul lanțului valoric; 

Or. en 
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Amendamentul  287 
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în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 3 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 2 – liniuța 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Inovații revoluționare în domeniul 

tehnicilor de explorare a șantierelor de 

construcții, în scopul automatizării 

utilajelor de asamblare la fața locului și de 

producție a componentelor prefabricate. 

– Inovații progresive și revoluționare 

în domeniul tehnicilor de explorare a 

șantierelor de construcții, în scopul 

automatizării utilajelor de asamblare la fața 

locului și de producție a componentelor 

prefabricate. 

Or. en 
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Amendamentul  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 3 – subpunctul 3.2.7 – paragraful 4 – liniuța 6 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -  examinarea siturilor industriale 

care nu mai sunt competitive și aplicarea 

programelor de revitalizare și de 

reconversie folosind noile tehnologii 

inovatoare. 

Or. en 
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Amendamentul  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 4 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2 – liniuța 3 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - tehnologii bazate pe energia din surse 

regenerabile și soluții pentru tranziția 

rapidă de la utilizarea combustibililor 

fosili în aprovizionarea cu energie 

destinată încălzirii și răcirii pentru 

industrie, clădiri și servicii; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Amendamentul  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 4 – subpunctul 4.2.5 – paragraful 2 – liniuța 4 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - introducerea unor acțiuni destinate 

creșterii cantității și calității colectării 

separate a deșeurilor, cum ar fi 

programele de proiectare ecologică pentru 

îmbunătățirea reciclabilității produselor, 

dezvoltarea sistemelor de reciclare 

municipale inovatoare. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Amendamentul  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 6 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Sprijin pentru conservarea 

patrimoniului cultural; 

– cercetarea privind contribuția 

economică și socială a sectoarelor 

culturale și creative, inclusiv crearea de 

statistici și susținerea restaurării, 

conservării și managementului 
patrimoniului cultural tangibil și 

intangibil; 

Or. en 

 


