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7.12.2018 A8-0401/183 

Pozmeňujúci návrh  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Stanovenie rámcového programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; 

c) podporovať všetky formy inovácie 

vrátane progresívnej, prelomovej a 

sociálnej inovácie a prispievať k 

posilňovaniu trhového nasadenia a k 

využívaniu výsledkov výskumu, vývoja a 

inovácií, najmä v rámci Únie; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Pozmeňujúci návrh  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Stanovenie rámcového programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pilier II Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu sleduje 

špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 

písm. b), podporuje tiež špecifické ciele 

uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) a c) a 

má tieto zložky: 

2. Pilier II Globálne výzvy a európska 

priemyselná konkurencieschopnosť 

vrátane nástroja pre MSP založeného na 

grantoch a zameraného na jedného 

príjemcu má tieto zložky: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Pozmeňujúci návrh  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Stanovenie rámcového programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Hlavné typy akcií, ktoré sa majú 

použiť v rámci programu, sú stanovené a 

vymedzené v prílohe II. Všetky formy 

financovania sa používajú flexibilne pri 

všetkých cieľoch programu, pričom ich 

použitie sa určuje na základe potrieb a 

povahy daného cieľa. 

4. Hlavné typy akcií, ktoré sa majú 

použiť v rámci programu, sú stanovené a 

vymedzené v článku 2 a v prílohe II. 

Formy financovania uvedené v odseku 2 sa 

používajú flexibilne pri všetkých cieľoch 

programu, pričom ich použitie sa určuje na 

základe potrieb a povahy daného cieľa. 

Z programu sa nepodporujú činnosti 

súvisiace s výrobou, spracovaním, 

distribúciou, uskladňovaním alebo 

spaľovaním fosílnych palív. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Pozmeňujúci návrh  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Stanovenie rámcového programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; spoločnosť odolná proti 

katastrofám; ochrana a bezpečnosť; 

kybernetická bezpečnosť; 

Oblasti intervencie: demokracia; Kultúra a 

tvorivosť; sociálna, kultúrna  a 

hospodárska transformácia; znižovanie 

rizika katastrof a spoločnosť odolná proti 

katastrofám; spoločenské a humanitné 

vedy. 

Or. en 

 


