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7.12.2018 A8-0401/183 

Predlog spremembe  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) spodbujanje vseh oblik inovacij, 

tudi prodornih inovacij, in krepitev 

uvajanja inovativnih rešitev na trg; 

(c) spodbujanje vseh oblik inovacij, 

tudi postopnih, prodornih in socialnih 

inovacij, ter prispevanje h krepitvi 

uvajanja na trg in izkoriščanju rezultatov 

raziskav, razvoja in inovacij, zlasti v Uniji;  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/184 

Predlog spremembe  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Steber II „Globalni izzivi in 

industrijska konkurenčnost“ je namenjen 

doseganju specifičnega cilja iz člena 

3(2)(b) in podpira tudi specifične cilje iz 

člena 3(2)(a) in (c) sestavljajo pa ga: 

(2) Steber II „Globalni izzivi in 

evropska industrijska konkurenčnost“, 

vključno z instrumentom za MSP, ki 

temelji na nepovratnih sredstvih in je 

namenjen enemu samemu upravičencu, 
sestavljajo pa ga: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Predlog spremembe  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Glavne vrste ukrepov, ki se bodo 

uporabljale v okviru Programa, so 

navedene in opredeljene v Prilogi II. Vse 

oblike financiranja se uporabljajo prožno 

za vse cilje Programa, njihova uporaba pa 

se določa na podlagi potreb in značilnosti 

posameznih ciljev. 

4. Glavne vrste ukrepov, ki se bodo 

uporabljale v okviru Programa, so 

navedene in opredeljene v členu 2 in 

Prilogi II. Oblike financiranja iz odstavka 2 

se uporabljajo prožno za vse cilje 

Programa, njihova uporaba pa se določa na 

podlagi potreb in značilnosti posameznih 

ciljev. Program ne podpira dejavnosti, 

povezanih s proizvodnjo, predelavo, 

distribucijo, skladiščenjem ali 

zgorevanjem fosilnih goriv. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/186 

Predlog spremembe  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga I – točka 2 – odstavek 4 – točka b – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Področja ukrepanja: demokracija; kulturna 

dediščina; družbeno-ekonomske 

spremembe; družbe, odporne proti 

nesrečam; zaščita in varnost; kibernetska 

varnost; 

Področja ukrepanja: demokracija; kultura 

in ustvarjalnost; družbene, kulturne in 

ekonomske spremembe; zmanjševanje 

tveganja nesreč in družbe, odporne proti 

nesrečam; družboslovje in humanistika. 

Or. en 

 


