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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0410/286 

Ändringsförslag  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 2 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Banbrytande innovationer med 

hjälp av möjliggörande teknik (t.ex. 

konvergerande teknik, artificiell 

intelligens, dataanalys, industriell 

robotteknik, ekologisk tillverkning, 

avancerad batteriteknik) genom hela 

värdekedjan. 

– Inkrementella och banbrytande 

innovationer med hjälp av möjliggörande 

teknik (t.ex. konvergerande teknik, 

artificiell intelligens, dataanalys, industriell 

robotteknik, hållbar ekologisk tillverkning, 

avancerad batteriteknik) genom hela 

värdekedjan. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0410/287 

Ändringsförslag  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 2 – strecksats 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Banbrytande innovationer inom 

teknik för utforskning av 

byggarbetsplatser, för en fullständig 

automatisering för montering på platsen 

och prefabricerade komponenter. 

– Inkrementella och banbrytande 

innovationer inom teknik för utforskning 

av byggarbetsplatser, för en fullständig 

automatisering för montering på platsen 

och prefabricerade komponenter. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/288 

Ändringsförslag  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.7 – stycke 4 – strecksats 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kartläggning av industrianläggningar 

som inte längre är konkurrenskraftiga 

och tillämpning av program för förnyelse 

och omställning med hjälp av ny 

innovativ teknik. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/289 

Ändringsförslag  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.2 – stycke 2 – strecksats 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Teknik för förnybar energi och lösningar 

för en snabb övergång från fossila 

bränslen som energikällor för 

uppvärmning och kylning inom industri, 

byggnader och tjänster. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/290 

Ändringsförslag  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.5 – stycke 2 – strecksats 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Införande av åtgärder för att öka 

kvantiteten av och kvaliteten på separat 

insamling av avfall, såsom 

ekodesignprogram för att förbättra 

produkters återvinningsbarhet, och 

utveckling av innovativa kommunala 

återvinningssystem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/291 

Ändringsförslag  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – stycke 2 – led 2 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Stöd till bevarande av kulturarvet. – Forskning om det ekonomiska och 

sociala bidraget från de kulturella och 

kreativa sektorerna, inklusive utveckling 

av statistik och stöd till återställande, 

bevarande och hantering av det materiella 

och immateriella kulturarvet. 

Or. en 

 


