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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0401/183 

Ändringsförslag  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Att främja alla former av 

innovation, inklusive banbrytande 

innovation, och att förbättra 

marknadslanseringen av innovativa 

lösningar. 

c) Att främja alla former av 

innovation, inklusive inkrementell, 

banbrytande och social innovation, och att 

bidra till att förbättra marknadslanseringen 

och utnyttjandet av FoU- och 

innovationsresultat särskilt inom 

unionen. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0401/184 

Ändringsförslag  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Den andra pelaren, ”globala 

utmaningar och industriell 

konkurrenskraft”, har det särskilda mål 

som anges i artikel 3.2 b och ska också 

stödja de särskilda mål som anges i artikel 

3.2 a och c, med följande komponenter: 

(2) Den andra pelaren ”globala 

utmaningar och europeisk industriell 

konkurrenskraft”, inklusive ett 

bidragsbaserat instrument för små och 

medelstora företag med en enda 

stödmottagare, med följande komponenter: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/185 

Ändringsförslag  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De huvudsakliga typerna av 

åtgärder som ska användas inom ramen för 

programmet fastställs och definieras i 

bilaga II. Alla former av finansiering ska 

användas på ett flexibelt sätt för alla 

programmål, och deras användning ska 

bestämmas utifrån dels behoven, dels de 

enskilda målens egenskaper. 

4. De huvudsakliga typerna av 

åtgärder som ska användas inom ramen för 

programmet fastställs och definieras i 

artikel 2 och bilaga II. De former av 

finansiering som avses i punkt 2 ska 

användas på ett flexibelt sätt för alla 

programmål, och deras användning ska 

bestämmas utifrån dels behoven, dels de 

enskilda målens egenskaper. Programmet 

ska inte stödja verksamhet som rör 

produktion, bearbetning, distribution, 

lagring eller förbränning av fossila 

bränslen. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0401/186 

Ändringsförslag  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0401/2018 

Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led b – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Insatsområden: Demokrati, kulturarv, 

sociala och ekonomiska förändringar, 

katastroftåliga samhällen, skydd och 

säkerhet, nätsäkerhet. 

Insatsområden: Demokrati, kultur och 

kreativitet, sociala, kulturella och 

ekonomiska förändringar, 

katastrofriskminskning och katastroftåliga 

samhällen, samhällsvetenskap och 

humaniora. 

Or. en 

 


