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Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se va acorda un sprijin adecvat pentru 

mecanismele de comunicare a programului 

către potențialii candidați (de exemplu, 

punctele de contact naționale). 

Se va acorda un sprijin adecvat pentru 

mecanismele de comunicare a programului 

către potențialii candidați. Comisia va 

institui un sistem de puncte de contact 

naționale ca o componentă esențială a 

punerii în aplicare a programului 

„Orizont Europa”, pe baza experienței 

acumulate cu programele-cadru 

anterioare, astfel încât să se asigure 

faptul că programul devine cunoscut și 

foarte accesibil tuturor potențialilor 

candidați, indiferent de sector sau 

disciplină. 

Or. en 
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Propunere de decizie 

 Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

O mai bună înțelegere a vectorilor de 

sănătate și a factorilor de risc determinați 

de mediul social, economic și fizic din 

viața de zi cu zi a cetățenilor și de la locul 

de muncă, inclusiv a impactului asupra 

sănătății al digitalizării, al poluării, al 

schimbărilor climatice și al altor aspecte 

legate de mediu, va contribui la 

identificarea și la reducerea riscurilor și a 

pericolelor care amenință sănătatea; la 

reducerea deceselor și a îmbolnăvirii 

cauzate de expunerea la substanțe chimice 

și la poluarea mediului; la sprijinirea unor 

medii de viață și de muncă ecologice, 

sănătoase, reziliente și sustenabile; la 

promovarea unui stil de viață și al unui 

comportament de consum sănătoase și la 

dezvoltarea unei societăți echitabile, sigure 

și favorabile incluziunii. 

O mai bună înțelegere a vectorilor de 

sănătate și a factorilor de risc determinați 

de mediul social, economic și fizic din 

viața de zi cu zi a cetățenilor și, în special, 

de la locul de muncă, inclusiv a impactului 

asupra sănătății al digitalizării, al poluării, 

inclusiv al poluării electromagnetice, al 

urbanizării rapide, al schimbărilor 

climatice și al altor aspecte legate de 

mediu, va contribui la identificarea, la 

prevenirea și la reducerea riscurilor și a 

pericolelor care amenință sănătatea; la 

identificarea și la reducerea deceselor și a 

îmbolnăvirii cauzate de expunerea la locuri 

de muncă periculoase, la substanțe 

chimice și la poluarea mediului; la 

sprijinirea unor medii de viață și de muncă 

sigure, ecologice, sănătoase, reziliente și 

sustenabile; la promovarea unui stil de 

viață și al unui comportament de consum 

sănătoase și la dezvoltarea unei societăți 

echitabile, sigure și favorabile incluziunii. 

Or. en 
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Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 2 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Tehnologii pentru evaluarea 

pericolelor generate de substanțele 

chimice, de poluanți și de alți factori de 

stres, inclusiv de cei legați de climă și de 

mediu, precum și de efectele combinate ale 

mai multor factori de stres, pentru 

evaluarea expunerii la toate acestea și a 

impactului lor asupra sănătății; 

– Tehnologii și metodologii sigure și 

eficace pentru evaluarea pericolelor 

generate de substanțele chimice, de 

poluanți, inclusiv poluanții 

electromagnetici, și de alți factori de stres, 

inclusiv de cei legați de climă și de mediu, 

precum și de efectele combinate ale mai 

multor factori de stres, precum și pentru 

evaluarea expunerii la toate acestea și a 

impactului lor asupra sănătății; 

Or. en 
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Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 2 – liniuța 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Promovarea sănătății și acțiunile de 

prevenire primară. 

– Promovarea sănătății și acțiunile de 

prevenire primară; capacități și 

infrastructuri pentru colectarea, 

partajarea și combinarea datelor 

referitoare la toți factorii determinanți ai 

sănătății umane și animale - inclusiv 

expunerea -, la sănătate și la boli la 

nivelul Uniunii și la nivel internațional. 

Or. en 
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Anexa I – pilonul II – punctul 2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 2 – liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Strategii de abordare a 

populismului, extremismului, radicalizării 

și terorismului, precum și de includere și 

implicare a cetățenilor nemulțumiți și 

marginalizați; 

– Strategii de combatere a 

extremismului, radicalizării, 

discriminării, discursului de incitare la 

ură și terorismului, precum și de includere 

activă, de capacitare și de implicare a 

cetățenilor nemulțumiți, vulnerabili și 

marginalizați; 

Or. en 
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Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 3 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 2 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Tehnologii de producție 

revoluționare precum fabricația aditivă, 

robotica industrială, sistemele de producție 

umane integrate, promovate, de asemenea, 

prin intermediul unei rețele UE de 

infrastructuri orientate către industrie; 

– Tehnologii de producție progresive 

și revoluționare precum fabricația aditivă, 

modelarea, simularea, robotica și 

automatizarea industrială, sistemele de 

producție umane integrate, promovate, de 

asemenea, prin intermediul unei rețele UE 

de infrastructuri de cercetare de vârf 

accesibile utilizatorilor industriali; 

Or. en 

 


