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7.12.2018 A8-0401/183 

Alteração  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) Promoção de todas as formas de 

inovação, incluindo a inovação 

revolucionária, reforçar a implantação no 

mercado de soluções inovadoras 

(c) Promoção de todas as formas de 

inovação, incluindo a inovação 

incremental, revolucionária e social, e 

contributo para o reforço da implantação 

no mercado e exploração dos resultados 

da IDI, especialmente na União; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Alteração  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Pilar II «Desafios Globais e 

Competitividade Industrial», com o 

objetivo específico definido no artigo 3.º, 

n.º 2, alínea b), e apoiando também os 

objetivos específicos estabelecidos no 

artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) e c), com as 

seguintes componentes: 

(2) Pilar II «Desafios Globais e 

Competitividade Industrial Europeia», 

incluindo um instrumento 

monobeneficiário para as PME baseado 

em subvenções e com as seguintes 

componentes: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Alteração  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Os principais tipos de ações a 

utilizar no âmbito do Programa são 

estabelecidos e definidos no anexo II. 

Todas as formas de financiamento são 

utilizadas de modo flexível relativamente a 

todos os objetivos do Programa, sendo a 

sua utilização determinada em função das 

necessidades e das características dos 

objetivos em causa. 

4. Os principais tipos de ações a 

utilizar no âmbito do Programa são 

estabelecidos e definidos no artigo 2.º e no 

anexo II. As formas de financiamento a 

que se refere o n.º 2 são utilizadas de 

modo flexível relativamente a todos os 

objetivos do Programa, sendo a sua 

utilização determinada em função das 

necessidades e das características dos 

objetivos em causa. O Programa não deve 

apoiar atividades relacionadas com a 

produção, transformação, distribuição, 

armazenamento ou combustão de 

combustíveis fósseis. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Alteração  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 2 – alínea b) – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Áreas de intervenção: democracia; 

património cultural; transformações 

sociais e económicas; sociedades 

resistentes a catástrofes; proteção e 

segurança; cibersegurança 

Áreas de intervenção: democracia; cultura 

e criatividade; transformações sociais, 

culturais e económicas; redução do risco 

de catástrofes e sociedades resistentes a 

catástrofes; ciências sociais e humanas; 

Or. en 

 


