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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Principalele obiective ale propunerii privind programul Orizont Europa sunt de a contribui la 

crearea de locuri de muncă și la creșterea economică, de a răspunde celor mai mari provocări 

societale cu care ne confruntăm și de a îmbunătăți viața cetățenilor din Uniune. 

 

Prin urmare, pentru prosperitatea noastră viitoare, promovarea inovării în Europa, prin 

asigurarea investițiilor necesare, și accelerarea difuzării rezultatelor C&I pe teritoriul Europei 

sunt o necesitate a Uniunii și a statelor sale membre.   

 

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei privind programul Orizont Europa, care propune 

pentru perioada 2021-2027 o abordare care poate contribui substanțial la soluționarea acestor 

probleme, punând accentul în principal pe excelență, concurență transnațională și colaborare1. 

 

În ceea ce privește prezentul act juridic, care stabilește dispozițiile specifice de punere în 

aplicare și de programare, raportoarea dorește să sublinieze importanța unor noi caracteristici 

principale, cum ar fi noile misiuni de cercetare și inovare la nivelul întregii Uniunii, 

concentrându-se pe teme cu obiective ambițioase și cu o puternică valoare adăugată 

europeană pentru a aborda problemele care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor (de 

exemplu, lupta împotriva cancerului, transportul curat etc.) și, de asemenea, Consiliul 

european pentru inovare (CEI), care va contribui la identificarea și finanțarea inovațiilor cu 

evoluție rapidă care au un puternic potențial de creare a unor piețe complet noi. Raportoarea 

salută faptul că punerea în aplicare a programului Orizont Europa va fi ghidată de un proces 

de planificare strategică incluziv și transparent care va rămâne suficient de flexibil pentru a 

răspunde rapid la nevoi și crize neprevăzute și care va fi strâns corelat cu alte programe ale 

Uniunii. 

 

Modificările propuse urmăresc să sublinieze importanța unui proces de recrutare transparent 

în toate instituțiile și organismele consultative ale Uniunii. 

AMENDAMENTELE 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:  

 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

                                                 
1 Pentru mai multe informații legate de propunerea generală privind programul Orizont 

Europa, a se vedea actul de bază (propunere de regulament de instituire a „programului-cadru 

pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de 

diseminare”). 
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 3a. Comisia creează un instrument 

prin care să prezinte publicului în timp 

real punerea în aplicare a programului, 

inclusiv date privind participanții, 

volumul finanțării, rezultatele și 

integrarea pe piață. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru fiecare misiune poate fi 

înființat un comitet al misiunii. Acesta este 

compus din aproximativ 15 persoane de 

nivel înalt, inclusiv reprezentanți ai 

utilizatorilor finali. Comitetul misiunii 

oferă consultanță cu privire la: 

1. Pentru fiecare misiune poate fi 

înființat un comitet al misiunii. Acesta este 

compus din cel mult 15 persoane de nivel 

înalt, alese în mod transparent, inclusiv 

reprezentanți ai utilizatorilor finali. 

Membrii comitetului misiunii sunt numiți, 

cu excepția cazurilor justificate în mod 

corespunzător, de către Comisie, în urma 

unei cereri deschise de exprimare a 

interesului și ținând seama de nevoia de a 

găsi un echilibru din punctul de vedere al 

expertizei, genului, vârstei și distribuției 

geografice, participarea fiind deschisă 

solicitanților din toate statele membre. 

Comitetul misiunii oferă consultanță cu 

privire la: 

Justificare 

Principiile privind numirea membrilor comitetului misiunii ar trebui menționate mai degrabă 

la articolul 5, nu în expunerea de motive; ar putea fi avute în vedere excepții, după caz, 

atunci când structurile de guvernanță existente ar putea, de asemenea, să fie utilizate drept 

comitete ale misiunilor. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. CEC funcționează conform 4. CEC funcționează conform 
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principiilor excelenței științifice, 

autonomiei, eficienței, eficacității, 

transparenței și responsabilității. Acesta 

asigură continuitatea cu acțiunile CEC 

desfășurate în temeiul Deciziei .../CE. 

principiilor excelenței științifice, 

autonomiei, bunei gestiuni financiare, 

transparenței și responsabilității. Acesta 

asigură continuitatea cu acțiunile CEC 

desfășurate în temeiul Deciziei .../CE. 

Justificare 

Buna gestiune financiară include eficiența, eficacitatea și economia. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul științific este format din oameni 

de știință, ingineri și savanți de renume, 

care dețin expertiza corespunzătoare, sunt 

atât femei, cât și bărbați, fac parte din 

grupe de vârstă diferite, ceea ce garantează 

diversitatea domeniilor de cercetare, și care 

acționează în nume propriu, independent 

de orice interese externe. 

Consiliul științific este format din oameni 

de știință, ingineri și savanți de renume, 

care dețin expertiza corespunzătoare, sunt 

de toate genurile, fac parte din grupe de 

vârstă diferite, ceea ce garantează 

diversitatea domeniilor de cercetare, și care 

acționează în nume propriu, independent 

de orice interese externe. 

Justificare 

Genul nu se limitează doar la bărbat și femeie. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) un cod de conduită care are drept 

scop, printre altele, evitarea conflictelor 

de interese. 

eliminat 
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Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia stabilește un cod de conduită 

care are drept scop, printre altele, evitarea 

conflictelor de interese. La preluarea 

mandatului, membrii Consiliului științific 

al CEC și președintele CEC acceptă și își 

asumă acest cod de conduită. 

Justificare 

Este la latitudinea Comisiei, în calitatea sa de gardian al tratatelor și de instituție europeană 

responsabilă cu punerea în aplicare a politicilor UE, să abordeze chestiunea evitării 

conflictelor de interese; acest aspect ar trebui să se refere, de asemenea, la președintele 

CEC. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia se distanțează de pozițiile stabilite 

de Consiliul științific în conformitate cu 

primul paragraf literele (a), (c), (d) și (e) 

doar atunci când consideră că dispozițiile 

prezentei decizii nu au fost respectate. În 

acest caz, Comisia adoptă măsuri pentru a 

menține continuitatea punerii în aplicare a 

programului specific și pentru îndeplinirea 

obiectivelor sale, indicând aspectele în 

legătură cu care se distanțează de pozițiile 

Consiliului științific și prezentând 

justificări corespunzătoare. 

Comisia se distanțează de pozițiile stabilite 

de Consiliul științific în conformitate cu 

primul paragraf literele (a), (c) și (d) doar 

atunci când consideră că dispozițiile 

prezentei decizii nu au fost respectate. În 

acest caz, Comisia adoptă măsuri pentru a 

menține continuitatea punerii în aplicare a 

programului specific și pentru îndeplinirea 

obiectivelor sale, indicând aspectele în 

legătură cu care se distanțează de pozițiile 

Consiliului științific și prezentând 

justificări corespunzătoare. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de decizie 

Articolul 9 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. CEI include comitetul la nivel înalt 

(„comitetul CEI”) prevăzut la articolul 10. . 

. 

2. CEI include comitetul la nivel înalt 

(„comitetul CEI”) prevăzut la articolul 10 

și, dacă este necesar, este sprijinit de 

structura specifică de punere în aplicare 

prevăzută la articolul 8. 

Justificare 

Nu este util să se creeze o nouă agenție executivă numai pentru pilonul III. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia se asigură că punerea în 

aplicare a CEI: 

3. Comisia se asigură că punerea în 

aplicare a activităților CEI: 

Justificare 

Amendament de clarificare. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de decizie 

Articolul 9 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În scopul gestionării fondurilor 

mixte ale CEI, Comisia va recurge la 

gestiunea indirectă sau, acolo unde acest 

lucru nu este posibil, poate institui un 

vehicul cu scop special. Comisia va urmări 

să asigure participarea altor investitori 

publici și privați. În cazul în care acest 

lucru nu este posibil în momentul instituirii 

inițiale, vehiculul cu scop special va fi 

structurat astfel încât să poată atrage alți 

investitori publici sau privați pentru a spori 

4. În scopul gestionării fondurilor 

mixte ale CEI, Comisia va recurge la 

gestiunea indirectă sau, acolo unde acest 

lucru nu este posibil, poate institui un 

vehicul cu scop special în conformitate cu 

Regulamentul financiar. Comisia va 

urmări să asigure participarea altor 

investitori publici și privați. În cazul în 

care acest lucru nu este posibil în 

momentul instituirii inițiale, vehiculul cu 

scop special va fi structurat astfel încât să 

poată atrage alți investitori publici sau 
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efectul de levier al contribuției Uniunii. privați pentru a spori efectul de levier al 

contribuției Uniunii. 

Justificare 

Propunerea Comisiei privind instituirea unui „vehicul cu scop special” în scopul gestionării 

fondurilor mixte ale CEI este deosebit de vagă. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de decizie 

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul CEI este format din 15 până la 

20 de persoane de nivel înalt, provenind 

din diverse părți ale ecosistemului de 

inovare din Europa, inclusiv antreprenori, 

directori de întreprinderi, investitori și 

cercetători. Comitetul CEI contribuie la 

acțiunile de comunicare, membrii săi 

depunând toate eforturile pentru a spori 

prestigiul mărcii CEI. 

Comitetul CEI este format din 15 până la 

20 de persoane de nivel înalt, provenind 

din diverse părți ale ecosistemului de 

inovare din Europa, inclusiv antreprenori, 

directori de întreprinderi, reprezentanți ai 

ONG-urilor de apărare a mediului și de 

supraveghere a întreprinderilor, 

investitori și cercetători. Comitetul CEI 

contribuie la acțiunile de comunicare, 

membrii săi depunând toate eforturile 

pentru a spori prestigiul mărcii CEI. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de decizie 

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Membrii comitetului CEI sunt numiți de 

Comisie în urma unei cereri deschise de 

nominalizări sau de exprimare a 

interesului, sau a ambelor, în funcție de 

procedura pe care Comisia o va considera 

ca fiind cea mai adecvată, și ținând seama 

de nevoia de a găsi un echilibru in punctul 

de vedere al expertizei, genului, vârstei și 

distribuției geografice. 

Membrii comitetului CEI sunt numiți de 

Comisie în urma unei proceduri deschise și 

transparente, care presupune o cerere de 

nominalizări sau de exprimare a interesului 

sau ambele, în funcție de procedura pe care 

Comisia o consideră ca fiind cea mai 

adecvată, și ținând seama de nevoia de a 

găsi un echilibru in punctul de vedere al 

expertizei, genului, vârstei și distribuției 

geografice. 
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Amendamentul  13 

Propunere de decizie 

Articolul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Digitalizarea 

 Digitalizarea reprezintă un factor 

determinant major. Având în vedere 

faptul că aceasta continuă într-un ritm 

rapid în toate sectoarele, investițiile în 

domeniile prioritare, de la inteligența 

artificială la internetul de următoare 

generație, tehnica de calcul de înaltă 

performanță, fotonica și nano-electronica, 

devin esențiale pentru soliditatea 

economiei noastre și pentru durabilitatea 

societății noastre. Investițiile în TIC, 

precum și producția și utilizarea acestora 

oferă un impuls major creșterii economice 

în Uniune, reprezentând o creștere de 30 

% numai în perioada 2001-2011. 

Tehnologiile generice esențiale stau la 

baza fuzionării mediului digital cu cel 

fizic, care reprezintă un element esențial 

al acestui nou val de inovare la nivel 

mondial. Investițiile în dezvoltarea, 

demonstrarea și implementarea 

tehnologiilor generice esențiale, precum și 

asigurarea unei aprovizionări sigure, 

durabile și la prețuri accesibile cu materii 

prime și materiale avansate vor asigura 

autonomia strategică a Uniunii și vor 

ajuta industria Uniunii să își reducă în 

mod semnificativ emisiile de dioxid de 

carbon și amprenta ecologică. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – punctul 1 –subpunctul 1.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Deși UE rămâne cel mai mare producător Deși UE rămâne cel mai mare producător 
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de publicații științifice din lume, ea este în 

mod esențial „un producător în masă” de 

cunoștințe, având, comparativ cu 

dimensiunile sale, un număr redus de 

centre de excelență de nivel mondial și un 

nivel de performanță mediu sau slab într-o 

serie de domenii vaste. Spre deosebire de 

SUA și, în prezent, într-o anumită măsură, 

de China, UE are încă tendința de a urma 

un „model de excelență distribuită”, în care 

resursele sunt răspândite la un număr mare 

de cercetători și de instituții de cercetare. O 

altă provocare o constituie faptul că, în 

multe țări din UE, sectorul public nu oferă 

încă condiții suficient de atractive pentru 

cei mai buni cercetători. Acești factori 

accentuează relativa lipsă de atractivitate a 

Europei în contextul concurenței la nivel 

mondial pentru atragerea talentelor 

științifice. 

de publicații științifice din lume, ea este în 

mod esențial „un producător în masă” de 

cunoștințe, având, comparativ cu 

dimensiunile sale, un număr redus de 

centre de excelență de nivel mondial și un 

nivel de performanță mediu sau slab într-o 

serie de domenii vaste. Spre deosebire de 

SUA și, în prezent, într-o anumită măsură, 

de China, UE are încă tendința de a urma 

un „model de excelență distribuită”, în care 

resursele sunt răspândite la un număr mare 

de cercetători și de instituții de cercetare; 

deși aceasta nu reprezintă o problemă în 

sine, situația UE ar putea fi consolidată 

prin înființarea de noi centre de 

excelență, alese într-un mod transparent 

și obiectiv. O altă provocare o constituie 

faptul că, în multe țări din UE, sectorul 

public nu oferă încă condiții suficient de 

atractive pentru cei mai buni cercetători. 

Acești factori accentuează relativa lipsă de 

atractivitate a Europei în contextul 

concurenței la nivel mondial pentru 

atragerea talentelor științifice. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – punctul 1 –subpunctul 1.3.3 – paragraful 1 – liniuța 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– va numi directorul și membrii 

conducerii structurii specifice de punere în 

aplicare, ținând seama de opiniile 

Consiliului științific; 

– va numi într-un mod pe deplin 

transparent directorul și membrii 

conducerii structurii specifice de punere în 

aplicare, ținând seama de opiniile 

Consiliului științific; 

 

Amendamentul  16 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – punctul 2 –subpunctul 2.1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Europa este un motor științific, cu 

aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 

Europa este un motor științific, cu 

aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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care lucrează în mii de universități, centre 

de cercetare și societăți de prim-plan la 

nivel mondial. Cu toate acestea, potrivit 

estimărilor, UE va trebui să formeze și să 

angajeze cel puțin un milion de cercetători 

noi până în 2027, pentru a putea atinge 

obiectivele stabilite pentru creșterea 

investițiilor în cercetare și inovare. Această 

nevoie este deosebit de acută în sectorul 

neacademic. UE trebui să își consolideze 

eforturile pentru a încuraja mai mulți tineri, 

femei și bărbați, să urmeze o carieră 

științifică, pentru a atrage cercetători din 

țări terțe, pentru a reține proprii cercetători 

și pentru a-i reintegra în Europa pe 

cercetătorii europeni care lucrează în restul 

lumii. În plus, pentru o răspândire mai 

largă a excelenței, condițiile de lucru ale 

cercetătorilor trebuie îmbunătățite și mai 

mult în întregul Spațiu European al 

Cercetării (SEC). În această privință, sunt 

necesare legături mai puternice în special 

cu Spațiul european al educației (SEEd), cu 

Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR) și cu Fondul social european 

(FSE+). 

care lucrează în mii de universități, centre 

de cercetare și societăți de prim-plan la 

nivel mondial. Cu toate acestea, potrivit 

estimărilor, UE va trebui să formeze și să 

angajeze cel puțin un milion de cercetători 

noi până în 2027, pentru a putea atinge 

obiectivele stabilite pentru creșterea 

investițiilor în cercetare și inovare. Această 

nevoie este deosebit de acută în sectorul 

neacademic. UE trebui să își consolideze 

eforturile pentru a încuraja mai mulți tineri 

de toate genurile și din toate mediile să 

urmeze o carieră științifică, pentru a atrage 

cercetători din țări terțe, pentru a reține 

proprii cercetători și pentru a-i reintegra în 

Europa pe cercetătorii europeni care 

lucrează în restul lumii. În plus, pentru o 

răspândire mai largă a excelenței, condițiile 

de lucru ale cercetătorilor trebuie 

îmbunătățite și mai mult în întregul Spațiu 

European al Cercetării (SEC). În această 

privință, sunt necesare legături mai 

puternice în special cu Spațiul european al 

educației (SEEd), cu Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR) și cu Fondul 

social european (FSE+). 

 

Amendamentul  17 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – punctul 2 –subpunctul 2.1 – paragraful 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prin intermediul concurenței la nivel 

mondial între oamenii de știință și între 

organizațiile gazdă, atât din sectorul 

academic, cât și din cel neacademic, și prin 

crearea și schimbul de cunoștințe de înaltă 

calitate între țări, sectoare și discipline, 

MSCA contribuie mai ales la îndeplinirea 

obiectivelor agendei pentru susținerea 

creării de locuri de muncă, a creșterii 

economice și a investițiilor și ale strategiei 

globale a UE, precum și a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite. 

Prin intermediul concurenței la nivel 

mondial între oamenii de știință și între 

organizațiile gazdă, atât din sectorul 

academic, cât și din cel neacademic, și prin 

crearea și schimbul de cunoștințe de înaltă 

calitate între țări, sectoare și discipline, 

MSCA contribuie mai ales la îndeplinirea 

obiectivelor agendei pentru susținerea 

creării de locuri de muncă, a creșterii 

economice și a investițiilor și ale strategiei 

globale a UE, precum și a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite. De asemenea, trebuie să 

se aibă în vedere faptul că totuși, pe o 
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planetă cu resurse finite, o creștere 

infinită este imposibilă și că sunt 

necesare, prin urmare, mai multe 

cercetări în domeniul unei adevărate 

„economii circulare”, cu accent pe 

reutilizare, reparare, reciclare. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 –subpunctul 1.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Potrivit Pilonului UE al drepturilor sociale, 

orice persoană are dreptul la un acces rapid 

la asistență medicală accesibilă, preventivă 

și curativă de bună calitate. Aceasta 

subliniază angajamentul UE față de 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

ONU, care solicită crearea asigurării de 

sănătate universale pentru toți și pentru 

toate vârstele până în 2030, pentru a nu 

lăsa pe nimeni în urmă și a pune capăt 

problemei deceselor care pot fi evitate. 

Potrivit Pilonului UE al drepturilor sociale, 

orice persoană are dreptul la un acces rapid 

la asistență medicală accesibilă pentru toți, 

preventivă și curativă de bună calitate. 

Aceasta subliniază angajamentul UE față 

de obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

ONU, care solicită crearea asigurării de 

sănătate universale pentru toți și pentru 

toate vârstele până în 2030, pentru a nu 

lăsa pe nimeni în urmă și a pune capăt 

problemei deceselor care pot fi evitate. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 –subpunctul 2.1 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cetățenii europeni, instituțiile de stat și 

economia trebuie să fie protejate împotriva 

amenințărilor continue legate de 

criminalitatea organizată, inclusiv traficul 

cu arme de foc, traficul de droguri și 

traficul de ființe umane. De asemenea, este 

esențială consolidarea protecției și a 

securității printr-o mai bună gestionare a 

frontierelor. Criminalitatea cibernetică este 

în creștere și riscurile conexe se diversifică, 

în paralel cu digitalizarea economiei și a 

societății. Europa trebuie să își continue 

eforturile de îmbunătățire a securității 

cibernetice și a protecției vieții private în 

Cetățenii europeni, instituțiile de stat și 

economia trebuie să fie protejate împotriva 

amenințărilor continue legate de 

criminalitatea organizată, inclusiv traficul 

cu arme de foc, traficul de droguri și 

traficul de ființe umane. De asemenea, este 

esențială consolidarea protecției și a 

securității printr-o mai bună gestionare a 

frontierelor. Criminalitatea cibernetică este 

în creștere și riscurile conexe se diversifică, 

în paralel cu digitalizarea economiei și a 

societății. Europa trebuie să își continue 

eforturile de îmbunătățire a securității 

cibernetice și a protecției vieții private în 
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mediul digital, precum și eforturile de 

combatere a răspândirii de informații false 

și dăunătoare, pentru a proteja stabilitatea 

democratică și economică. În fine, sunt 

necesare eforturi suplimentare pentru a 

limita efectele fenomenelor meteorologice 

extreme, care se intensifică din cauza 

schimbărilor climatice - precum 

inundațiile, furtunile sau secetele care 

conduc la incendii forestiere, la degradarea 

terenurilor și la alte dezastre naturale, de 

exemplu cutremurele - asupra vieții și a 

condițiilor de trai; Catastrofele, fie 

naturale, fie cauzate de om, pot periclita 

funcții sociale importante, precum 

sănătatea, aprovizionarea cu energie și 

guvernarea. 

mediul digital, precum și eforturile de 

combatere a răspândirii de informații false 

și dăunătoare, asigurând, în același timp, 

că nu se încalcă drepturile omului, 

inclusiv libertatea de exprimare, dreptul 

la viață privată etc., pentru a proteja 

stabilitatea democratică și economică. În 

fine, sunt necesare eforturi suplimentare 

pentru a limita efectele fenomenelor 

meteorologice extreme, care se intensifică 

din cauza schimbărilor climatice - precum 

inundațiile, furtunile sau secetele care 

conduc la incendii forestiere, la degradarea 

terenurilor și la alte dezastre naturale, de 

exemplu cutremurele - asupra vieții și a 

condițiilor de trai. Catastrofele, fie 

naturale, fie cauzate de om, pot periclita 

funcții sociale importante, precum 

sănătatea, aprovizionarea cu energie și 

guvernarea. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de decizie 

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 abordare a 

populismului, extremismului, radicalizării 

și terorismului, precum și strategii care să 

răspundă preocupărilor legitime ale 

numeroșilor cetățeni nemulțumiți și 

marginalizați din întreaga Uniune; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 –subpunctul 2.2.3 – paragraful 2 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– O bază de cunoștințe pentru 

consultanța în materie de investiții și de 

politici, în special în ceea ce privește 

educația și formarea profesională, în 

vederea dobândirii de competențe cu 

– O bază de cunoștințe pentru 

consultanța în materie de investiții și de 

politici, în special în ceea ce privește o 

educație și formare profesională accesibilă 

tuturor ca preț, în vederea dobândirii de 
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valoare adăugată ridicată, a productivității, 

a mobilității sociale, a creșterii, a inovării 

sociale și a creării de locuri de muncă. 

Rolul educației și al formării profesionale 

în abordarea inegalităților; 

competențe cu valoare adăugată ridicată, a 

productivității, a mobilității sociale, a 

creșterii, a inovării sociale și a creării de 

locuri de muncă. Rolul educației și al 

formării profesionale în abordarea 

inegalităților; 

 

Amendamentul  22 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 –subpunctul 2.2.3 – paragraful 2 – liniuța 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Sisteme de educație și formare 

profesională care să promoveze și să 

utilizeze în mod optim transformarea 

digitală din UE și care, în plus, să poată 

gestiona riscurile generate de 

interconectarea globală și de inovațiile 

tehnologice, în special riscurile emergente 

online, preocupările legate de etică, 

inegalitățile socioeconomice și schimbările 

radicale din cadrul piețelor; 

– Sisteme de educație și formare 

profesională accesibile tuturor ca preț, 

care să promoveze și să utilizeze în mod 

optim transformarea digitală din UE și 

care, în plus, să poată gestiona riscurile 

generate de interconectarea globală și de 

inovațiile tehnologice, în special riscurile 

emergente online, preocupările legate de 

etică, inegalitățile socioeconomice și 

schimbările radicale din cadrul piețelor; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 –subpunctul 3.2.5 – paragraful 2 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Tehnologii și sisteme pentru 

infrastructuri de rețele și servicii 

inteligente, sigure și eficiente din punct de 

vedere energetic (conectivitate mai mare de 

5G, infrastructuri definite prin software, 

internetul obiectelor, infrastructuri de tip 

cloud, cloud-uri cognitive), care să permită 

capacități, virtualizare și gestionare 

descentralizată în timp real (utilizarea 

ultrarapidă și flexibilă a spectrului de 

frecvențe radio, calculul de vârf, tehnologia 

blockchain, partajarea de contexte și 

cunoștințe); 

– Tehnologii și sisteme testate 

independent, a căror siguranță a fost 

demonstrată, pentru infrastructuri de rețele 

și servicii inteligente, sigure și eficiente din 

punct de vedere energetic (conectivitate 

mai mare de 5G, infrastructuri definite prin 

software, internetul obiectelor, 

infrastructuri de tip cloud, cloud-uri 

cognitive), care să permită capacități, 

virtualizare și gestionare descentralizată în 

timp real (utilizarea ultrarapidă și flexibilă 

a spectrului de frecvențe radio, calculul de 

vârf, tehnologia blockchain, partajarea de 

contexte și cunoștințe); 
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Justificare 

Multe surse fiabile au ridicat preocupări în materie de siguranță în ceea ce privește lansarea 

tehnologiei 5G; înainte de a deveni un alt subiect de controversă politică, tehnologia trebuie 

să fie testată în mod independent și certificată ca neavând niciun efect nociv asupra omului. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 3 –subpunctul 3.2.6 – paragraful 2 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Datele masive: Analiză de date 

extrem de performantă; „protejare a vieții 

private din faza de proiectare” în cadrul 

analizei datelor masive cu caracter personal 

și confidențial; tehnologii pentru platforme 

de date la scară completă pentru 

reutilizarea datelor industriale, a celor cu 

caracter personal și a datelor deschise; 

Instrumente de gestionare, de 

interoperabilitate și de conectare a datelor; 

aplicații de date pentru abordarea 

provocărilor globale; 

– Datele masive: analiză de date 

extrem de performantă; „protejare a vieții 

private din faza de proiectare” în cadrul 

analizei datelor masive cu caracter personal 

și confidențial; tehnologii pentru platforme 

de date la scară completă pentru 

reutilizarea datelor industriale, a celor cu 

caracter personal și a datelor deschise; 

instrumente de gestionare, de 

interoperabilitate și de conectare a datelor; 

aplicații de date pentru abordarea 

provocărilor globale; stocarea datelor, 

implicațiile asupra mediului și modalități 

de reducere a impactului; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 4 –subpunctul 4.2.2 – paragraful 2 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Tehnologii bazate pe energia din 

surse regenerabile și soluții privind 

generarea energiei electrice, încălzirea și 

răcirea, combustibilii durabili pentru 

transport și transportatorii intermediari, la 

diferite scări și în diverse stadii de 

dezvoltare, adaptate la condițiile geografice 

și la piețe, atât în interiorul UE, cât și la 

nivel mondial; 

– Tehnologii fiabile bazate pe energia 

din surse regenerabile și soluții privind 

generarea energiei electrice, încălzirea și 

răcirea, combustibilii durabili pentru 

transport și transportatorii intermediari, la 

diferite scări și în diverse stadii de 

dezvoltare, adaptate la condițiile geografice 

și la piețe, atât în interiorul UE, cât și la 

nivel mondial; 
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Justificare 

Având în vedere că este eficientă numai atunci când suflă vântul, energia eoliană singură nu 

este fiabilă ca sursă primară; evoluțiile de pe uscat (cel puțin) ar trebui să meargă în direcția 

combinației mai fiabile energie eoliană/hidroenergie, astfel cum se întâmplă în prezent în 

Germania (1) https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-

renewable-energy/ 

 

Amendamentul  26 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 –subpunctul 5.2.3 – paragraful 2 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Metode, tehnologii și instrumente 

pentru o producție durabilă și rezilientă în 

domeniul agriculturii și al silviculturii; 

– Metode, tehnologii și instrumente 

pentru o producție durabilă și rezilientă în 

domeniul agriculturii, al silviculturii și al 

agrosilviculturii; 

 

Amendamentul  27 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 6 –subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Sprijin științific și tehnic pentru 

politici, în vederea îmbunătățirii sănătății 

publice și a sistemelor de sănătate, inclusiv 

evaluări ale dispozitivelor medicale și ale 

tehnologiilor din domeniul sănătății, baze 

de date, digitalizare; 

– Sprijin științific și tehnic pentru 

politici, în vederea îmbunătățirii sănătății 

publice și a sistemelor de sănătate, care să 

fie accesibile tuturor ca preț, inclusiv 

evaluări ale dispozitivelor medicale și ale 

tehnologiilor din domeniul sănătății, baze 

de date, digitalizare; 
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