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7.12.2018 A8-0401/174 

Amendamentul  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este ca investițiile Uniunii în cercetare și 

inovare să genereze un impact științific, 

economic și societal care să permită 

consolidarea bazelor științifice și 

tehnologice ale Uniunii și stimularea 

competitivității sale, inclusiv în industrie, 

îndeplinirea priorităților strategice ale 

Uniunii, precum și abordarea provocărilor 

globale, inclusiv obiectivele de dezvoltare 

durabilă. 

1. Obiectivul general al programului 

este ca investițiile Uniunii în cercetare și 

inovare să genereze un impact științific, 

economic și societal care să permită 

consolidarea bazelor științifice și 

tehnologice ale statelor membre și 

stimularea dezvoltării lor, în special a 

industriei lor, îndeplinirea priorităților 

strategice ale Uniunii, precum și abordarea 

provocărilor globale, inclusiv a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Amendamentul  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să consolideze impactul cercetării și 

inovării în ceea ce privește elaborarea, 

sprijinirea și punerea în aplicare a 

politicilor Uniunii și să sprijine utilizarea 

soluțiilor inovatoare în industrie și în 

societate pentru a aborda provocările 

mondiale; 

(b) să consolideze impactul cercetării și 

inovării și să sprijine utilizarea soluțiilor 

inovatoare în industrie și în societate 

pentru a aborda provocările mondiale; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Amendamentul  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să stimuleze toate formele de 

inovare, inclusiv inovarea revoluționară, 

și să consolideze introducerea pe piață a 

soluțiilor inovatoare; 

(c) să stimuleze toate formele de 

inovare și să consolideze adoptarea și 

diseminarea soluțiilor inovatoare; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Amendamentul  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să optimizeze rezultatele 

programului în vederea obținerii unui 

impact mai mare în cadrul unui Spațiu 

European al Cercetării consolidat. 

(d) să optimizeze rezultatele 

programului în vederea obținerii unui 

impact mai mare în statele membre, 

promovând convergența în ceea ce 

privește dezvoltarea științifică și 

tehnologică și reducând și inversând 

tendințele de creștere a divergențelor. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Amendamentul  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Programul este pus în aplicare prin 

gestiune directă în conformitate cu 

Regulamentul financiar sau prin gestiune 

indirectă cu organismele de finanțare 

menționate la articolul 62 alineatul (1) 

litera (c) din Regulamentul financiar. 

1. Programul este pus în aplicare prin 

gestiune directă și partajată în 

conformitate cu Regulamentul financiar 

sau prin gestiune indirectă cu organismele 

de finanțare menționate la articolul 62 

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 

financiar. În cazul gestiunii partajate, 

pachetele financiare naționale trebuie să 

fie create și rezervate, valoarea lor totală 

fiind de cel puțin 50 % din totalul 

creditelor alocate programului. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Amendamentul  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Activitățile Orizont Europa sunt în 

principal realizate prin cereri de propuneri, 

dintre care unele sunt organizate în cadrul 

misiunilor și parteneriatelor europene. 

7. Activitățile Orizont Europa în 

gestiune directă sunt în principal realizate 

prin cereri de propuneri, dintre care unele 

sunt organizate în cadrul misiunilor și 

parteneriatelor europene. În cadrul 

componentei de gestiune partajată, 

resursele se distribuie în mod egal între 

statele membre, în vederea reducerii 

inegalităților în ceea ce privește 

capacitatea și activitățile de C & D în 

zonele sprijinite de program. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Amendamentul  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Activitățile de cercetare și inovare 

desfășurate în cadrul Orizont Europa se 

concentrează asupra aplicațiilor civile. 

8. Activitățile de cercetare și inovare 

desfășurate în cadrul Orizont Europa se 

concentrează exclusiv asupra aplicațiilor 

civile. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Amendamentul  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, stabilind normele 

sale de participare și de diseminare 

(2018/0224(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului-cadru pentru 

perioada 2021-2027 este de 94 100 000 

000 EUR la prețuri curente pentru 

programul specific menționat la 

articolul 1 alineatul (3) litera (a), la care 

se adaugă suma pentru programul specific 

menționat la articolul 1 alineatul (3) 

litera (b), astfel cum este prevăzută în 

Regulamentul… de instituire a Fondului 

european de apărare. 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului-cadru pentru 

perioada 2021-2027 este de 

120 000 000 000 EUR la prețuri din 2018 

pentru programul specific menționat la 

articolul 1 alineatul (3) litera (a); 

Or. pt 

 

 


