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Pakeitimas 183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) skatinti visų rūšių inovacijas, be 

kita ko, proveržio inovacijas, ir padėti 

rinkoje platinti novatoriškus sprendimus; 

c) skatinti visų rūšių inovacijas, be 

kita ko, inkrementines, proveržio ir 

socialines inovacijas, ir prisidėti prie 

platinimo rinkoje stiprinimo bei mokslinių 

tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 

rezultatų panaudojimo Sąjungoje; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Pakeitimas 184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) II veiklos sritis „Pasauliniai 

uždaviniai ir pramonės 

konkurencingumas“, kurioje siekiama 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 

konkretaus tikslo ir padedama siekti 3 

straipsnio 2 dalies a ir c punktuose 

nustatytų konkrečių tikslų ir kurią sudaro 

šie elementai: 

2) II veiklos sritis „Pasauliniai 

uždaviniai ir Europos pramonės 

konkurencingumas“, įskaitant vienam 

naudo gavėjui pritaikytą, dotacijomis 

grindžiamą MVĮ priemonę, kurią sudaro 

šie elementai: 

Or. en 
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Pakeitimas 185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. II priede nustatytos ir apibrėžtos 

pagrindinės veiksmų, kuriuos galima 

vykdyti pagal Programą, rūšys. Visiems 

Programos tikslams gali būti lanksčiai 

skiriamas visų formų finansavimas – 

finansavimo forma pasirenkama 

atsižvelgiant į konkrečių tikslų reikmes ir 

ypatybes. 

4. 2 straipsnyje ir II priede nustatytos 

ir apibrėžtos pagrindinės veiksmų, kuriuos 

galima vykdyti pagal Programą, rūšys. 

Visiems Programos tikslams gali būti 

lanksčiai skiriamas 2 straipsnyje nurodytų 

formų finansavimas – finansavimo forma 

pasirenkama atsižvelgiant į konkrečių 

tikslų reikmes ir ypatybes. Programa 

neremiama veikla, susijusi su iškastinio 

kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 

saugojimu ar deginimu. 

Or. en 
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Pakeitimas 186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 punkto 4 pastraipos b punkto 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Intervencinės sritys: demokratija; kultūros 

paveldas; socialiniai ir ekonominiai 

pokyčiai; nelaimėms atsparios visuomenės; 

apsauga ir saugumas; kibernetinis 

saugumas. 

Intervencinės sritys: demokratija; kultūra 

ir kūrybiškumas; socialiniai, kultūriniai ir 

ekonominiai pokyčiai; nelaimių rizikos 

mažinimas ir nelaimėms atsparios 

visuomenės; Socialiniai ir humanitariniai 

mokslai 

Or. en 

 


