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7.12.2018 A8-0401/183 

Pozměňovací návrh  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podporovat všechny formy inovací, 

včetně průlomových inovací, a posilovat 

uvádění inovativních řešení na trh; 

c) podporovat všechny formy inovací, 

včetně přírůstkových, průlomových 

a sociálních inovací, a přispívat k širšímu 

uvádění výsledků výzkumu, vývoje 

a inovací na trh a k jejich většímu 

používání zejména v rámci Unie; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Pozměňovací návrh  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Pilíř II „Globální výzvy 

a konkurenceschopnost průmyslu“, který 

sleduje specifický cíl stanovený v čl. 3 

odst. 2 písm. b) a také podporuje 

specifické cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 

písm. a) a c). Jeho součástí jsou tyto 

komponenty: 

2) Pilíř II „Globální výzvy 

a konkurenceschopnost evropského 

průmyslu“, včetně nástroje založeného 

na grantech určeného pro malé a střední 

podniky, které jsou jediným příjemcem. 

Jeho součástí jsou tyto komponenty: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Pozměňovací návrh  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Hlavní typy akcí používané v rámci 

programu jsou stanoveny a vymezeny 

v příloze II. Všechny formy financování 

se používají pružně v rámci všech cílů 

programu, přičemž jejich použití je 

stanoveno na základě potřeb 

a charakteristik jednotlivých cílů. 

4. Hlavní typy akcí používané v rámci 

programu jsou stanoveny a vymezeny 

v článku 2 a v příloze II. Formy 

financování uvedené v odstavci 2 

se používají pružně v rámci všech cílů 

programu, přičemž jejich použití je 

stanoveno na základě potřeb 

a charakteristik jednotlivých cílů. V rámci 

programu nelze podporovat činnost 

související s výrobou, zpracováním, 

distribucí, skladováním nebo spalováním 

fosilních paliv. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Pozměňovací návrh  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Příloha I – bod 2 – odst. 4 – písm. b – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Oblasti působnosti: demokracie; kulturní 

dědictví; socioekonomická transformace; 

společnost odolná vůči katastrofám; 

ochrana a bezpečnost; kybernetická 

bezpečnost. 

Oblasti působnosti: demokracie, kultura 

a tvořivost, socioekonomická a kulturní  

transformace, omezení rizika katastrof 

a společnost odolná vůči katastrofám, 

společenské a humanitní vědy. 

Or. en 

 

 


