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7.12.2018 A8-0410/286 

Predlog spremembe  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2. – točka 3.2.1. – odstavek 2 – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– prodorne inovacije z uporabo 

različnih omogočitvenih tehnologij (npr. 

konvergenčne tehnologije, umetna 

inteligenca, podatkovna analitika, 

industrijska robotika, bioproizvodnja, 

tehnologije za napredne baterije) v celotni 

vrednostni verigi; 

– postopne in prodorne inovacije z 

uporabo različnih omogočitvenih 

tehnologij (npr. konvergenčne tehnologije, 

umetna inteligenca, podatkovna analitika, 

industrijska robotika, trajnostna 

bioproizvodnja, tehnologije za napredne 

baterije) v celotni vrednostni verigi; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/287 

Predlog spremembe  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2. – točka 3.2.1. – odstavek 2 – alinea 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– prodorne inovacije v tehnikah za 

preiskovanje gradbišč, za popolno 

avtomatizacijo montaže na kraju samem in 

montažni sestavni deli. 

– postopne in prodorne inovacije v 

tehnikah za preiskovanje gradbišč, za 

popolno avtomatizacijo montaže na kraju 

samem in montažni sestavni deli. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/288 

Predlog spremembe  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2. – točka 3.2.7. – odstavek 4 – alinea 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – preučitev industrijskih območij, ki 

niso več konkurenčna, in izvedba 

programov za ponovno oživitev in 

spremembo namembnosti z novimi 

inovativnimi tehnologijami. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/289 

Predlog spremembe  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 4 – točka 4.2. – točka 4.2.2. – odstavek 2 – alinea 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – tehnologije obnovljivih virov 

energije in rešitev za hitro preusmeritev iz 

fosilnih goriv pri oskrbi z energijo za 

sektorje ogrevanja in hlajenja, 

gradbeništva in storitev; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Predlog spremembe  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 4 – točka 4.2. – točka 4.2.5. – odstavek 2 – alinea 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – uvedba ukrepov za povečanje 

količine in izboljšanje kakovosti ločenega 

zbiranja odpadkov, kot so programi 

okoljsko primerne zasnove za izboljšanje 

recikliranja odpadkov, razvoj inovativnih 

občinskih shem za recikliranje; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2018 A8-0410/291 

Predlog spremembe  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

 

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 6 – točka 6.2. – točka 6.2.2. – odstavek 2 – točka 2 – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– podpora za ohranjanje kulturne 

dediščine; 

– raziskave o gospodarskem in 

družbenem prispevku kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev, vključno z 

razvojem statistike, in podpora za 

obnavljanje in ohranjanje materialne in 

nematerialne kulturne dediščine ter 

upravljanje z njo; 

Or. en 

 


