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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Orizont Europa va fi cel de al nouălea program-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii 

Europene și se va desfășura în perioada 2021 - 2027. Pornind de la succesele din trecut și învățând 

din lecțiile desprinse din programele anterioare, Orizont Europa urmărește să consolideze bazele 

științifice și tehnologice ale Uniunii, să-i stimuleze competitivitatea și să ajute Europa să devină 

un lider capabil să confrunte provocările secolului al XXI-lea.  

 

Orizont Europa este foarte important pentru Comisia pentru dezvoltare datorită contribuției pe 

care o poate avea la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Importanța rolului cercetării 

și inovării pentru a răspunde provocărilor societale și economice din țările în curs de dezvoltare 

este din ce în ce mai recunoscută.  

 

Este important să se asigure faptul că Orizont Europa este deschis actorilor din țările în curs de 

dezvoltare, în ceea ce privește atât participarea la proiecte și activități, cât și accesul la rezultatele 

proiectelor. Participarea țărilor în curs de dezvoltare la actualul program Orizont 2020 a scăzut în 

comparație cu programul-cadru anterior și ar trebui adăugate dispoziții specifice în cadrul 

programului Orizont Europa pentru a consolida dimensiunea legată de cooperarea internațională a 

programului. 

 

De asemenea, este extrem de important să se asigure faptul că prioritățile și angajamentele UE în 

materie de politică externă și de dezvoltare sunt luate în considerare în special în domeniile 

schimbărilor climatice, biodiversității, utilizării eficiente a resurselor și eficienței energetice.  

  

Amendamentele suplimentare propuse se referă la necesitatea de a promova implicarea societății 

civile și de a consolida integrarea dimensiunii de gen a programului. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este 

comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Referirea 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, în special articolul 173 

alineatul (3) și articolul 182 alineatul (4), 

având în vedere Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, în special articolul 173 

alineatul (3), articolul 182 alineatul (4) și 

articolul 208 alineatul (1), 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 
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Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în concordanță cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 

program specific va contribui la integrarea 

acțiunilor de combatere a schimbărilor 

climatice în politicile Uniunii și la 

atingerea obiectivului general ca 25 % din 

cheltuielile bugetului UE să sprijine 

obiectivele în domeniul climei. Acțiunile 

din cadrul prezentului program specific 

vor contribui cu 35 % din pachetul 

financiar general al programului specific la 

îndeplinirea obiectivelor climatice. În 

cursul pregătirii și al punerii în aplicare a 

programului specific, vor fi identificate 

acțiuni relevante, care vor fi reevaluate în 

contextul proceselor relevante de evaluare 

și de revizuire. 

(5) Recunoscând că schimbările 

climatice sunt una dintre cele mai mari și 

mai importante provocări globale și 

societale și reflectând importanța 

combaterii schimbărilor climatice în 

concordanță cu angajamentele Uniunii de a 

pune în aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul 

program specific va contribui la integrarea 

acțiunilor de combatere a schimbărilor 

climatice în politicile Uniunii și la 

atingerea obiectivului general ca 50 % din 

cheltuielile bugetului UE să sprijine 

obiectivele în domeniul climei. Acțiunile 

din cadrul programului specific ar trebui 

să contribuie cu cel puțin 50 % din 

pachetul financiar general al programului 

specific la îndeplinirea obiectivului privind 

clima, cu scopul de a sprijini acțiuni sau 

părți de acțiuni care vor contribui la 

realizarea unei economii cu emisii nete de 

gaze cu efect de seră (GES) egale cu zero 

până cel târziu în 2050. În cursul pregătirii 

și al punerii în aplicare a programului 

specific, vor fi identificate ex-ante și luate 

pe deplin în considerație acțiuni relevante, 

sub forma planului strategic și a 

programelor de lucru, care vor fi 

reevaluate în contextul proceselor relevante 

de evaluare și de revizuire, garantându-se 

astfel că obiectivul de a investi cel puțin 

50 % din pachetul financiar general al 

programului pentru cercetarea și 

inovarea legate de schimbările climatice 

este realizat în mod eficient și în timp util. 

Justificare 

Cota de 35 % alocată pentru cheltuielile legate de schimbările climatice din pachetul bugetar 

al programului Orizont, așa cum a fost propusă de Comisie, nu face decât să confirme statu-

quo-ul programului actual. Având în vedere că schimbările climatice reprezintă una dintre 

cele mai mari provocări globale și societale, aceasta va fi insuficientă. Este necesară 

accelerarea tranziției către realizarea unei economii cu emisii nete de gaze cu efect de seră 

egale cu zero până cel târziu în 2050, iar cel mai important instrument pentru a realiza acest 
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lucru este o politică de cercetare, dezvoltare și inovare ambițioasă și finanțată adecvat. 

 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a)  Având în vedere impactul negativ 

semnificativ al combustibililor fosili 

asupra intensificării schimbărilor 

climatice, programul Orizont Europa ar 

trebui să se angajeze la eliminarea 

treptată a combustibililor fosili, neoferind 

niciun sprijin financiar activităților sau 

investițiilor legate de producția, 

prelucrarea, distribuția, stocarea sau 

arderea combustibililor fosili sau oricărei 

alte activități care este în detrimentul 

climei și contravine angajamentului 

asumat de Uniune în temeiul Acordului 

de la Paris. 

Justificare 

Limitarea creșterii temperaturii medii globale la mult sub 2°C presupune acțiuni mai ferme, 

în special într-un context în care politica energetică a UE va fi cu siguranță folosită ca model 

în negocierile internaționale, în timp ce țările care au contribuit cel mai puțin la creșterea 

emisiilor de gaze cu efect de seră (cum sunt insulele mici și țările cel mai puțin dezvoltate) 

vor fi cel mai afectate de schimbările climatice. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Finalizarea pieței unice digitale și 

multiplicarea oportunităților oferite de 

convergența tehnologiilor fizice cu cele 

digitale impun o accelerare a investițiilor. 

(8) Finalizarea pieței unice digitale și 

multiplicarea oportunităților oferite de 

convergența tehnologiilor fizice cu cele 

digitale impun o accelerare a investițiilor. 



 

PE627.607v02-00 6/42 AD\1168115RO.docx 

RO 

Programul Orizont Europa va contribui la 

aceste eforturi printr-o creștere substanțială 

a cheltuielilor în cadrul principalelor 

activități de cercetare și inovare din 

domeniul digital, comparativ cu 

programul-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 20206. Acest lucru ar 

trebui să garanteze rămânerea Europei în 

avangarda cercetării și a inovării în 

domeniul digital la nivel mondial. 

Programul Orizont Europa va contribui la 

aceste eforturi printr-o creștere substanțială 

a cheltuielilor în cadrul principalelor 

activități de cercetare și inovare din 

domeniul digital, comparativ cu 

programul-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 20206. Acest lucru ar 

trebui să garanteze rămânerea Europei în 

avangarda cercetării și a inovării în 

domeniul digital la nivel mondial și să 

sprijine punerea în aplicare a inițiativei 

Uniunii „Digitalizare pentru dezvoltare” 

(D4D). 

______________ _______________ 

6 Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou 

cadru financiar multianual, modern și 

capabil să asigure îndeplinirea eficientă a 

obiectivelor prioritare ale Uniunii după 

anul 2020” identifică cheltuieli în valoare 

de 13 miliarde EUR în cadrul principalelor 

activități în domeniul digital din 

programul-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 2020 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018

DC0098) 

6 Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou 

cadru financiar multianual, modern și 

capabil să asigure îndeplinirea eficientă a 

obiectivelor prioritare ale Uniunii după 

anul 2020” identifică cheltuieli în valoare 

de 13 miliarde EUR în cadrul principalelor 

activități în domeniul digital din 

programul-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 2020 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018

DC0098) 

Justificare 

Considerentul 2 din Regulamentul privind instituirea programului Orizont Europa prevede că 

programul ar trebui „să consolideze impactul cercetării și inovării în ceea ce privește 

elaborarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii.” Inițiativa D4D, adoptată 

prin concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2017, este un exemplu clar în acest sens. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Programul ar trebui să prevadă o 

viziune cuprinzătoare pentru cercetare și 

dezvoltarea de produse, în vederea 

asigurării unei mai mari coordonări și 

coerențe între programele europene și 
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inițiativele naționale și internaționale și 

agendele de cercetare, precum și pentru a 

garanta că produsele promițătoare sunt 

susținute în toate etapele de dezvoltare, în 

special în domeniile în care nu există un 

interes al pieței. 

Justificare 

Pentru a-și atinge obiectivul de a aborda provocările globale, inclusiv ODD, Orizont Europa 

ar trebui să ofere o viziune clară pentru cercetare și dezvoltarea de produse (acest al doilea 

aspect este adesea neglijat) și să asigure coerența și coordonarea eforturilor naționale, ale 

UE și internaționale. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Programul de lucru pentru o 

anumită cerere de propuneri din cadrul 

pilonului „Provocări globale și 

competitivitate industrială” ar putea 

permite granturi pentru validarea pe 

scară largă a produselor și replicarea pe 

piață, recunoașterea acestui lucru având 

o importanță deosebită în zonele cu 

deficiențe ale pieței și cu boli neglijate și 

asociate sărăciei. 

Justificare 

Este esențial ca finanțarea programului Orizont Europa să fie protejată și să i se dea 

prioritate în cazuri problematice în care nu există piețe comerciale profitabile pentru a 

stimula știința, tehnologia și inovarea. În aceste domenii, finanțarea publică pe întregul 

parcurs C & D este esențială și poate fi utilizată pentru a mobiliza efectiv investițiile din 

sectorul privat. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) consolidarea cooperării 

internaționale; 

(d) consolidarea cooperării 

internaționale, promovarea implicării 

cercetătorilor din țările în curs de 

dezvoltare și aducerea unei contribuții la 

îndeplinirea angajamentelor relevante ale 

Uniunii, în special cele de la punctele 49, 

116, 120 și 121 din Agenda de acțiune de 

la Addis Abeba și de la articolul 7 

alineatul (7) și articolul 10 alineatul (5) 

din Acordul de la Paris; 

 

Amendamentul  8 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) atragerea, formarea și reformarea 

profesională a cercetătorilor și a 

inovatorilor din Spațiul European al 

Cercetării, inclusiv prin mobilitatea 

cercetătorilor; 

(e) atragerea, formarea și reformarea 

profesională a cercetătorilor și a 

inovatorilor din Spațiul European al 

Cercetării, inclusiv prin mobilitatea 

cercetătorilor, prevenind în același timp 

exodul creierelor din țările în curs de 

dezvoltare și sprijinind dezvoltarea de 

competențe în domeniul cercetării și 

inovării (C&I) în țările respective, în 

coordonare cu instrumentul de dezvoltare 

al Uniunii; 

 

Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) încurajarea științei deschise și 

asigurarea vizibilității acesteia pentru 

public, precum și a accesului liber la 

rezultate; 

(f) încurajarea științei deschise și 

asigurarea vizibilității acesteia pentru 

public, precum și a accesului liber la datele 

de cercetare și la rezultatele cercetării în 

vederea partajării și utilizării într-o mai 

mare măsură a informațiilor științifice, 
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ținând seama de drepturile de proprietate 

intelectuală, în cazurile justificate în mod 

corespunzător; 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera h 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) sprijinirea punerii în aplicare a 

priorităților de politică ale Uniunii; 

(h) sprijinirea punerii în aplicare a 

priorităților de politică ale Uniunii, 

inclusiv realizarea obiectivelor Acordului 

de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD), în cadrul Uniunii și la 

nivel mondial; 

 

Amendamentul  11 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) consolidarea legăturii dintre 

cercetare și inovare și alte politici, inclusiv 

obiectivele de dezvoltare durabilă; 

(i) consolidarea legăturii dintre 

cercetare și inovare și alte politici și 

probleme globale, inclusiv obiectivele de 

dezvoltare durabilă; 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera k 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) implicarea cetățenilor și a 

utilizatorilor finali în procesele de 

proiectare și creare în comun; 

(k) implicarea cetățenilor, a 

organizațiilor societății civile și a 

utilizatorilor finali în stabilirea agendei 

pentru cercetare și inovare, inclusiv în 
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procesele de proiectare și creare în comun; 

 

Amendamentul  13 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ka (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ka) identificarea de soluții la 

disfuncționalitățile pieței, precum lipsa 

C&I privind anumite provocări globale și 

societale care atrag un interes limitat din 

partea sectorului privat, sau la situațiile 

de investiții sub nivelul optim; 

 

Amendamentul  14 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera l 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) îmbunătățirea comunicării în 

domeniul științei; 

(l) îmbunătățirea comunicării în 

domeniul științei prin intermediul 

platformelor cu sursă deschisă („open 

source”). 

 

Amendamentul  15 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (pa) garantarea faptului că cel puțin 50 

% din finanțarea programului Orizont 

Europa este cheltuită pentru inovarea în 

domeniul cercetării legate de schimbările 

climatice, garantându-se astfel că 

programul specific contribuie la creșterea 

nivelului de realizare a obiectivelor 

naționale privind clima și energia și a 

obiectivelor din cadrul planurilor 

energetice și climatice naționale (PECN). 
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Amendamentul  16 

Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Punerea în aplicare a obiectivelor 

programului Orizont Europa într-un mod 

integrat va fi asigurată printr-o planificare 

strategică multianuală. Această planificare 

va asigura axarea programului în general 

asupra impactului și coerența între diverșii 

săi piloni, precum și sinergia cu alte 

programe ale UE și sprijinul pentru și din 

partea altor politici ale UE. 

Punerea în aplicare a obiectivelor 

programului Orizont Europa într-un mod 

integrat va fi asigurată printr-o planificare 

strategică multianuală. Această planificare 

va asigura axarea programului în general 

asupra impactului și coerența între diverșii 

săi piloni, precum și sinergia cu alte 

programe ale UE și sprijinul pentru și din 

partea altor politici ale UE. Procesul de 

planificare strategică asigură că 

programul Orizont Europa este orientat 

către atingerea ODD și că fiecare ODD în 

parte și fiecare țintă ODD ghidează 

alegerea temelor și formularea cererilor 

de propuneri pentru clusterele din cadrul 

pilonului II „Provocări globale și 

competitivitate industrială”. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Planificarea strategică va promova 

angajarea puternică în favoarea cetățenilor 

și a organizațiilor societății civile în toate 

etapele cercetării și inovării, crearea 

colectivă de cunoștințe, promovarea 

eficace a egalității de gen, inclusiv 

integrarea dimensiunii de gen în conținutul 

cercetării și al inovării, și va asigura și va 

promova adoptarea celor mai înalte 

standarde de etică și integritate. 

Planificarea strategică va promova 

angajarea puternică în favoarea cetățenilor 

și a societății civile, atât efectiv în cadrul 

procesului de planificare strategică, cât și 
în toate celelalte etape ale cercetării și 

inovării, inclusiv în stabilirea agendei, 

îndeosebi definirea priorităților de 

cercetare ale pilonului II „Provocări 

globale și competitivitate industrială”. 

Pentru facilitarea acestui demers, se 
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inițiază un dialog structurat cu societatea 

civilă. Procesul promovează, de 

asemenea, crearea colectivă de cunoștințe, 

promovarea eficace a egalității de gen, 

inclusiv integrarea dimensiunii de gen în 

conținutul cercetării și al inovării, și va 

asigura și va promova o cercetare și o 

inovare responsabile, precum și adoptarea 

celor mai înalte standarde de etică și 

integritate. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Planificarea strategică va contribui la 

elaborarea și la punerea în aplicare a 

politicilor privind domeniile relevante 

acoperite, atât la nivelul UE, cât și în 

completarea politicilor și a abordărilor de 

politică ale statelor membre. Prioritățile de 

politică ale UE vor fi luate în considerare 

în cursul procesului de planificare 

strategică, pentru a spori contribuția 

cercetării și a inovării la punerea în 

aplicare a politicilor. Ea va lua în 

considerare, de asemenea, activitățile 

prospective, studiile și alte dovezi 

științifice și va ține seama de inițiativele 

relevante existente la nivelul UE și la nivel 

național. 

Planificarea strategică va contribui la 

elaborarea și la punerea în aplicare a 

politicilor privind domeniile relevante 

acoperite, atât la nivelul UE, cât și în 

completarea politicilor și a abordărilor de 

politică ale statelor membre. Prioritățile de 

politică ale UE, inclusiv obiectivele de 

dezvoltare durabilă, vor fi luate în 

considerare în cursul procesului de 

planificare strategică, pentru a spori 

contribuția cercetării și a inovării la 

punerea în aplicare a politicilor. Ea va lua 

în considerare, de asemenea, activitățile 

prospective, studiile și alte dovezi 

științifice și va ține seama de inițiativele 

relevante existente la nivelul UE și la nivel 

național. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În punerea în aplicare a programului 

Orizont Europa se va acorda o atenție 

deosebită adoptării unei abordări 

echilibrate și ample a cercetării și inovării, 

În punerea în aplicare a programului 

Orizont Europa se va acorda o atenție 

deosebită adoptării unei abordări 

echilibrate și ample a cercetării și inovării, 
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care să nu se limiteze doar la elaborarea 

unor noi produse, procese și servicii pe 

baza cunoștințelor și progreselor științifice 

și tehnologice, ci să includă și utilizarea 

tehnologiilor existente în cadrul unor 

aplicații noi, ameliorarea continuă și 

inovarea de ordin netehnologic și social. O 

abordare sistemică, transdisciplinară, 

transsectorială și transpolitică în materie de 

cercetare și inovare va asigura capacitatea 

de abordare a provocărilor, determinând 

totodată crearea unor întreprinderi și 

sectoare competitive noi, încurajarea 

concurenței, stimularea investițiilor private 

și menținerea condițiilor de concurență 

echitabile în cadrul pieți interne. 

care să nu se limiteze doar la elaborarea 

unor noi produse, procese și servicii pe 

baza cunoștințelor și progreselor științifice 

și tehnologice, ci să includă și utilizarea 

tehnologiilor existente în cadrul unor 

aplicații noi, ameliorarea continuă și 

inovarea de ordin netehnologic și social. O 

abordare sistemică, transdisciplinară, 

transsectorială și transpolitică în materie de 

cercetare și inovare va asigura capacitatea 

de abordare a provocărilor, determinând 

totodată crearea unor întreprinderi și 

sectoare competitive noi, încurajarea 

concurenței, stimularea investițiilor private 

și menținerea condițiilor de concurență 

echitabile în cadrul pieței interne. În 

conformitate cu angajamentele Uniunii 

privind reducerea și eradicarea sărăciei, 

se acordă o atenție deosebită inovării în 

beneficiul dezvoltării internaționale și al 

asistenței umanitare.  

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia va identifica și va înregistra în 

mod sistematic rezultatele activităților de 

cercetare și de inovare din cadrul 

programului și va transfera sau va disemina 

aceste rezultate și cunoștințele obținute 

într-un mod nediscriminatoriu către 

industrie și către întreprinderile de toate 

dimensiunile, administrația publică, 

universități, organizațiile societății civile și 

factorii de decizie, pentru a maximiza 

valoarea adăugată europeană a 

programului. 

Comisia va identifica și va înregistra în 

mod sistematic rezultatele activităților de 

cercetare și de inovare din cadrul 

programului și va transfera sau va disemina 

aceste rezultate și cunoștințele obținute 

într-un mod nediscriminatoriu către 

industrie și către întreprinderile de toate 

dimensiunile, administrația publică, 

universități, organizațiile societății civile și 

factorii de decizie în interiorul și în afara 

UE, pentru a maximiza valoarea adăugată 

europeană a programului și angajamentul 

său față de îndeplinirea ODD. În acest 

scop, publicațiile științifice, rezultatele și 

datele de referință au în vedere accesul 

liber. 
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Amendamentul  21 

Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un impact mai mare va fi obținut prin 

alinierea acțiunilor cu alte națiuni și regiuni 

ale lumii, în cadrul unui efort de cooperare 

internațională la o scară fără precedent. Pe 

baza beneficiului reciproc, parteneri din 

întreaga lume vor fi invitați să adere la 

eforturile UE ca parte integrantă a 

inițiativelor în sprijinul acțiunii UE privind 

durabilitatea, consolidarea excelenței în 

domeniul cercetării și inovării și 

competitivitatea. 

Un impact mai mare va fi obținut prin 

alinierea acțiunilor cu alte națiuni și regiuni 

ale lumii, în special țări cu venituri 

scăzute și medii, în cadrul unui efort de 

cooperare internațională la o scară fără 

precedent, pentru a dezvolta un viitor 

comun bazat pe dezvoltare durabilă, 

reunind capacitatea și infrastructura 

cunoașterii pentru a sprijini acțiunile 

ambelor părți. Pe baza beneficiului 

reciproc, parteneri din întreaga lume, 

inclusiv partenerii din domeniul cercetării 

și educației, industria, administrațiile 

publice și ONG-urile, vor fi invitați să 

adere la eforturile UE ca parte integrantă a 

inițiativelor în sprijinul acțiunii UE privind 

eradicarea sărăciei, durabilitatea, 

consolidarea excelenței în domeniul 

cercetării și inovării și competitivitatea. 

Transferul internațional de cunoștințe, 

capacități și infrastructuri între parteneri 

va determina abordări și reglementări 

comune, care vor asigura schimburi 

comerciale sinergice între toate părțile 

implicate.  

 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de decizie 

Anexa I – paragraful 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acțiunea comună la nivel internațional va 

asigura abordarea eficace a provocărilor 

societale globale și a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, accesul la cele mai 

bune talente, la cea mai bună expertiză și 

la cele mai bune resurse din lume, precum 

Acțiunea comună la nivel internațional, 

care va pune accentul în special pe 

remedierea disfuncționalităților pieței, va 

asigura, astfel cum se definește la articolul 

2 alineatul (1a) din [Regulamentul de 

instituire a programului-cadru pentru 
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și creșterea ofertei și a cererii de soluții 

inovatoare. 
cercetare și inovare Orizont Europa și de 

stabilire a normelor sale de participare și 

de diseminare], abordarea eficace a 

provocărilor societale globale și a 

domeniilor de cercetare neglijate și 

realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă. Având în vedere natura globală 

a acestor probleme și legătura lor strânsă 

cu țările cu venituri mici și medii, 

eforturile sunt direcționate către o 

cooperare strategică între cele mai bune 

talente, cea mai bună expertiză și cele mai 

bune resurse din lume, acționând în 

concordanță cu politicile de dezvoltare 

pentru a evita un „exod al creierelor” din 

țările în curs de dezvoltare. Colaborarea și 

cooperarea internațională vor fi 

concepute în jurul unor obiective comune 

care necesită o colaborare internațională. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – introducere la capitolul ȘTIINȚĂ DESCHISĂ – paragraful 4 a 

(nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În același timp, cercetarea, dezvoltarea 

tehnologică și inovarea sunt esențiale 

pentru găsirea de soluții la provocările 

globale. Acest lucru este recunoscut în 

special în Acordul de la Paris, în Agenda 

de acțiune de la Addis Abeba și în Agenda 

ONU 2030. UE își va onora 

angajamentele asumate în aceste contexte 

de a coopera în domeniul cercetării 

relevante pentru ODD și de a sprijini 

inovarea în țările în curs de dezvoltare. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – paragraful 4 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Măsurile din cadrul acestui pilon de 

promovare a mobilității cercetătorilor 

sunt aplicate în așa fel încât să nu 

contribuie la exodul creierelor din țările 

în curs de dezvoltare. Dezvoltarea 

competențelor de cercetare în aceste țări 

va fi sprijinită, în coordonare cu 

instrumentul utilizat pentru punerea în 

aplicare a politicii de dezvoltare a 

Uniunii. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Europa are nevoie de o bază de capital 

uman rezilient și cu un nivel înalt de 

calificare în domeniul cercetării și al 

inovării, care să se poată adapta și să poată 

găsi soluții durabile la provocările viitoare, 

cum ar fi schimbările demografice majore 

din Europa. În scopul asigurării excelenței, 

cercetătorii trebuie să fie mobili, să 

colaboreze, să difuzeze cunoștințele între 

țări, sectoare și discipline și să dețină 

combinația adecvată de cunoștințe și 

competențe pentru a face față provocărilor 

societale și a sprijini inovarea. 

Europa are nevoie de o bază de capital 

uman rezilient și cu un nivel înalt de 

calificare în domeniul cercetării și al 

inovării, care să se poată adapta și să poată 

găsi soluții durabile la provocările viitoare, 

cum ar fi schimbările demografice majore 

din Europa și de la nivel mondial. În 

scopul asigurării excelenței, cercetătorii 

trebuie să fie mobili, să colaboreze, să 

difuzeze cunoștințele între țări, sectoare și 

discipline și să dețină combinația adecvată 

de cunoștințe și competențe pentru a face 

față provocărilor societale și a sprijini 

inovarea. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul I – punctul 2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

UE trebuie să rămână o referință pentru 

cercetarea de nivel excelent și, deci, 

UE trebuie să rămână o referință pentru 

cercetarea de nivel excelent și, deci, 
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atractivă pentru cei mai promițători 

cercetători, fie din Europa, fie din afara ei, 

în toate etapele carierei lor. Acest obiectiv 

poate fi atins dacă se permite cercetătorilor 

și personalului din domeniul cercetării să 

fie mobili, să colaboreze între țări, sectoare 

și discipline și, prin urmare, să beneficieze 

de o formare și de o carieră de calitate. 

Aceasta va facilita mobilitatea profesională 

între sectorul academic și cel neacademic 

și va stimula activitatea antreprenorială. 

atractivă pentru cei mai promițători 

cercetători, fie din Europa, fie din afara ei, 

inclusiv din țări cu venituri reduse și 

medii, în toate etapele carierei lor. Acest 

obiectiv poate fi atins dacă se permite 

cercetătorilor și personalului din domeniul 

cercetării să fie mobili, să colaboreze între 

țări, sectoare și discipline și, prin urmare, 

să beneficieze de o formare și de o carieră 

de calitate. Aceasta va facilita mobilitatea 

profesională între sectorul academic și cel 

neacademic și va stimula activitatea 

antreprenorială. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de decizie 

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

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cooperarea, producerea și difuzarea 

cunoștințelor în interiorul UE și cu țări 

terțe. 

Cooperarea, producerea și difuzarea 

cunoștințelor în interiorul UE și cu țări 

terțe, inclusiv țări cu venituri reduse și 

medii. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Multe dintre provocările cu care se 

confruntă UE sunt, de asemenea, provocări 

globale. Amploarea și complexitatea 

problemelor sunt vaste și trebuie să fie 

corelate cu resursele adecvate, financiare și 

de altă natură, precum și cu eforturi în 

vederea găsirii de soluții. Tocmai acestea 

sunt domeniile în care UE trebuie să își 

unească eforturile, într-un mod inteligent, 

flexibil și unitar, în beneficiul și pentru 

bunăstarea tuturor cetățenilor săi. 

Multe dintre provocările cu care se 

confruntă UE sunt, de asemenea, provocări 

globale. Amploarea și complexitatea 

problemelor sunt vaste și trebuie să fie 

corelate cu resursele adecvate, financiare și 

de altă natură, precum și cu eforturi în 

vederea găsirii de soluții. Tocmai acestea 

sunt domeniile în care UE trebuie să își 

unească eforturile, într-un mod inteligent, 

flexibil și unitar, în beneficiul și pentru 

bunăstarea tuturor cetățenilor săi și a 
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întregii lumi. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un impact mai mare poate fi obținut prin 

alinierea acțiunilor cu alte națiuni și regiuni 

ale lumii, în cadrul unui efort de cooperare 

internațională fără precedent, în 

concordanță cu indicațiile trasate de 

obiectivele de dezvoltare durabilă și de 

Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice. Pe baza beneficiului reciproc, 

parteneri din întreaga lume vor fi invitați să 

adere la eforturile UE ca parte integrantă a 

cercetării și inovării în vederea durabilității 

Un impact mai mare poate fi obținut prin 

alinierea acțiunilor cu alte națiuni și regiuni 

ale lumii, inclusiv țări cu venituri reduse 

și medii, în cadrul unui efort de cooperare 

internațională fără precedent, în 

concordanță cu indicațiile trasate de 

obiectivele de dezvoltare durabilă și de 

Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice. Pe baza interesului comun și a 

beneficiului reciproc, parteneri din întreaga 

lume vor fi invitați să adere la eforturile 

UE ca parte integrantă a cercetării și 

inovării în vederea durabilității 

Justificare 

În cadrul Agendei de acțiune de la Addis Abeba, UE s-a angajat să coopereze în domeniul 

cercetării axate pe ODD bazate pe „interesul comun și beneficiul reciproc” (punctul 120). 

 

Amendamentul  30 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – paragraful 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cercetarea și inovarea reprezintă 

principalii vectori ai creșterii durabile și ai 

competitivității industriale și vor contribui 

la găsirea de soluții la problemele actuale, 

la inversarea cât mai curând posibil a 

tendinței negative și periculoase care face, 

în prezent, legătura între dezvoltarea 

economică, utilizarea resurselor naturale și 

aspectele sociale și la transformarea 

Cercetarea și inovarea reprezintă 

principalii vectori ai dezvoltării durabile, 

inclusiv ai creșterii durabile și ai 

competitivității industriale și vor contribui 

la găsirea de soluții la problemele actuale, 

la inversarea cât mai curând posibil a 

tendinței negative și periculoase care face, 

în prezent, legătura între dezvoltarea 

economică, utilizarea resurselor naturale și 
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acesteia în noi oportunități de afaceri. aspectele sociale și, de asemenea, la 

transformarea acesteia în noi oportunități 

de afaceri. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – paragraful 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Clusterele vor dezvolta și vor aplica 

tehnologiile digitale, generice esențiale și 

emergente, ca parte a unei strategii comune 

de promovare a poziției de lider industrial a 

UE. Dacă este cazul, UE va folosi date și 

servicii bazate pe tehnologii spațiale. 

Clusterele se concentrează pe găsirea de 

soluții la provocările societale, ghidându-

se după obiectivele de dezvoltare durabilă, 

și vor dezvolta și vor aplica tehnologiile 

digitale, generice esențiale și emergente, ca 

parte a unei strategii comune de promovare 

a poziției de lider industrial a UE, într-un 

cadru al dezvoltării durabile. Dacă este 

cazul, UE va folosi date și servicii bazate 

pe tehnologii spațiale. 

 

Amendamentul  32 

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, preventivă 

și curativă de bună calitate. Obiectivul de 

dezvoltare durabilă nr. 3 al ONU este de a 

asigura o viață sănătoasă și de a promova 

starea de bine pentru toți cetățenii, la 

toate vârstele. Lipsa cercetărilor privind 

posibile vaccinuri și tratamente pentru 

anumite boli care afectează în principal 

sau exclusiv persoanele sărace reprezintă 

o disfuncționalitate evidentă a pieței. 

Activitățile din cadrul acestui cluster 

soluționează această disfuncționalitate și, 

de asemenea, sprijină și în alte moduri 
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realizarea ODD 3 și a țintelor sale conexe. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cercetarea și inovarea din domeniul 

sănătății au jucat un rol semnificativ în 

această realizare, dar și în îmbunătățirea 

productivității și a calității în sectorul 

sănătății și al îngrijirii. Cu toate acestea, 

UE continuă să se confrunte cu provocări 

noi sau persistente care îi amenință 

cetățenii, sănătatea publică, și durabilitatea 

serviciilor de sănătate și a sistemelor de 

protecție socială, precum și 

competitivitatea industriei de sănătate și 

îngrijire. Printre principalele provocări 

legate de sănătate în UE se numără: lipsa 

unei aplicări eficace a promovării sănătății 

și a prevenirii bolilor; răspândirea bolilor 

netransmisibile; răspândirea rezistenței la 

medicamentele antimicrobiene și apariția 

unor epidemii infecțioase; creșterea 

poluării mediului; persistența inegalităților 

în materie de sănătate între țări și în 

interiorul țărilor, care afectează în mod 

disproporționat persoanele dezavantajate 

sau aflate în etape vulnerabile ale vieții; 

detectarea, înțelegerea, controlul, 

prevenirea și reducerea riscurilor pentru 

sănătate într-un mediu social, urban și 

natural în rapidă schimbare; creșterea 

costurilor sistemelor de sănătate europene 

și introducerea treptată a abordărilor 

personalizate în domeniul medicinei și a 

digitalizării în domeniul sănătății și al 

îngrijirii și presiunea tot mai mare asupra 

industriei europene de sănătate și îngrijire 

ca să rămână competitivă în și prin 

dezvoltarea inovării în domeniul sănătății 

în raport cu actorii emergenți la nivel 

mondial. 

Cercetarea și inovarea din domeniul 

sănătății, inclusiv dezvoltarea, cercetarea 

și inovarea de produse, au jucat un rol 

semnificativ în această realizare, dar și în 

îmbunătățirea productivității și a calității în 

sectorul sănătății și al îngrijirii. Cu toate 

acestea, UE continuă să se confrunte cu 

provocări noi sau persistente care îi 

amenință cetățenii, sănătatea publică, și 

durabilitatea serviciilor de sănătate și a 

sistemelor de protecție socială, precum și 

competitivitatea industriei de sănătate și 

îngrijire. Printre principalele provocări 

legate de sănătate în UE se numără: lipsa 

unei aplicări eficace a promovării sănătății 

și a prevenirii bolilor; răspândirea bolilor 

netransmisibile; răspândirea rezistenței la 

medicamentele antimicrobiene și apariția 

unor epidemii infecțioase; creșterea 

poluării mediului; persistența inegalităților 

în materie de sănătate între țări și în 

interiorul țărilor, care afectează în mod 

disproporționat persoanele dezavantajate 

sau aflate în etape vulnerabile ale vieții; 

detectarea, înțelegerea, controlul, 

prevenirea și reducerea riscurilor pentru 

sănătate într-un mediu social, urban și 

natural în rapidă schimbare; prețurile 

ridicate ale anumitor instrumente și 

tehnologii de sănătate inovatoare, 

creșterea costurilor sistemelor de sănătate 

europene și introducerea treptată a 

abordărilor personalizate în domeniul 

medicinei și a digitalizării în domeniul 

sănătății și al îngrijirii; și presiunea tot mai 

mare asupra industriei europene de sănătate 

și îngrijire ca să rămână competitivă în și 

prin dezvoltarea inovării în domeniul 

sănătății în raport cu actorii emergenți la 
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nivel mondial. La nivel mondial, decesele 

cauzate de boli care pot fi prevenite 

continuă să fie inacceptabil de ridicate, în 

special în rândul copiilor. Accesul la 

medicamentele esențiale rămâne imposibil 

pentru mulți locuitori ai țărilor în curs de 

dezvoltare din cauza costurilor prohibitive 

sau a investițiilor insuficiente în 

combaterea bolilor neglijate. Cercetarea 

în domeniul sănătății în cadrul 

programului Orizont Europa trebuie să se 

bazeze pe principiile Declarației de la 

Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea 

publică pentru intensificarea cercetării în 

domeniul bolilor neglijate, asigurarea 

accesului global la medicamente 

esențiale, recunoașterea dreptului la 

asistență medicală ca drept al omului și 

stimularea unor noi mecanisme de 

finanțare pentru a încuraja intensificarea 

eforturilor de colaborare în vederea 

încercării de soluționare a problemelor 

mondiale în materie de sănătate în 

Europa și în țările în curs de dezvoltare.  

 

 

Amendamentul  34 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste provocări în materie de sănătate 

sunt complexe, interconectate și globale și 

impun colaborări la nivel multidisciplinar, 

transsectorial și transnațional. Activitățile 

de cercetare și inovare vor crea legături 

strânse între cercetarea bazată pe 

descoperire, cercetarea clinică, 

epidemiologică, ecologică și socio-

economică, precum și între acestea și 

științele reglementării. Activitățile 

respective vor valorifica competențele 

combinate din mediul academic și industrie 

și vor încuraja colaborarea cu serviciile de 

sănătate, cu pacienții, cu factorii de decizie 

Aceste provocări în materie de sănătate 

sunt complexe, interconectate și globale și 

impun colaborări la nivel multidisciplinar, 

transsectorial și transnațional, inclusiv cu 

țările cu venituri reduse și medii. 

Activitățile de cercetare și inovare vor crea 

legături strânse între cercetarea bazată pe 

descoperire, cercetarea clinică, 

epidemiologică, ecologică și socio-

economică, precum și între acestea și 

științele reglementării. Activitățile 

respective vor valorifica competențele 

combinate din mediul academic, ale 

dezvoltatorilor de produse nonprofit și din 
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și cu cetățenii, pentru a atrage finanțare 

publică și a asigura asimilarea rezultatelor 

atât în practica clinică, cât și în sistemele 

de sănătate. Ele vor promova colaborarea 

strategică la nivelul UE și la nivel 

internațional, pentru a pune în comun 

expertiza, capacitățile și resursele necesare 

pentru crearea unor economii de scară și de 

timp și pentru extinderea sferei de aplicare, 

precum și pentru a partaja beneficiile și 

riscurile financiare preconizate implicate. 

industrie și vor încuraja colaborarea cu 

serviciile de sănătate, cu pacienții, cu 

factorii de decizie, cu organizațiile 

societății civile și cu cetățenii, pentru a 

atrage finanțare publică și a asigura 

asimilarea rezultatelor atât în practica 

clinică, cât și în sistemele de sănătate. Ele 

vor promova colaborarea strategică la 

nivelul UE și la nivel internațional, pentru 

a pune în comun expertiza, capacitățile și 

resursele necesare pentru crearea unor 

economii de scară și de timp și pentru 

extinderea sferei de aplicare, precum și 

pentru a partaja beneficiile și riscurile 

financiare preconizate implicate. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Bolile asociate sărăciei și bolile neglijate 

reprezintă o preocupare mondială, iar 

lacunele în materie de cercetare sunt 

soluționate prin stimularea inovării 

orientate către nevoile pacienților. 

Apariția și reapariția unor astfel de boli 

infecțioase în regiunea Europei și 

problema rezistenței la antimicrobiene 

subliniază în continuare necesitatea unei 

abordări cuprinzătoare coordonate la 

nivel internațional și a creșterii sprijinului 

public pentru C&I. 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru a promova accesul echitabil la 

tratament, prevenire sau diagnosticare 
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pentru bolile invalidante grave sau 

potențial mortale și pentru a asigura 

faptul că cercetarea și inovarea finanțate 

din fonduri publice conduc la soluții 

adecvate, sigure, eficace, accesibile și la 

un preț convenabil, Orizont Europa 

solicită beneficiarilor finanțării pentru 

astfel de proiecte să descrie modul în care 

intenționează să asigure accesul la 

rezultatele proiectelor, inclusiv la 

potențialele instrumente viitoare din 

domeniul sănătății. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1 – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Sănătatea mamelor, taților, 

sugarilor și copiilor, precum și rolul 

părinților; 

– Sănătatea mamelor, taților, 

sugarilor și copiilor, precum și rolul 

părinților; supraviețuirea copilului și a 

mamei; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 – 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 sigure, eficace și 

accesibile financiar, inclusiv tehnologii cu 

costuri reduse, 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; 
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Amendamentul  39 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 4 – liniuța 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Tratamentele sau îngrijiri, inclusiv 

tratamente farmacologice și 

nefarmacologice; 

– Tratamente sau îngrijiri adecvate, 

sigure, eficace și accesibile financiar, 

inclusiv tratamente farmacologice și 

nefarmacologice; 

 

Amendamentul  40 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.4 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Protejarea cetățenilor împotriva 

amenințărilor transfrontaliere la adresa 

sănătății reprezintă o provocare majoră 

pentru sănătatea publică și necesită o 

cooperare internațională eficace la nivelul 

UE și la nivel mondial. Acest lucru va 

implica prevenirea, pregătirea, depistarea 

timpurie, tratarea și vindecarea bolilor 

infecțioase, precum și combaterea 

rezistenței la antimicrobiene (AMR) în 

urma unei abordări de tip „O singură 

sănătate”. 

Protejarea cetățenilor împotriva bolilor 

transmisibile, a amenințărilor 

transfrontaliere la adresa sănătății și 

împotriva bolilor asociate sărăciei și a 

celor neglijate reprezintă o provocare 

majoră pentru sănătatea publică și necesită 

o cooperare internațională eficace la 

nivelul UE și la nivel mondial, precum și o 

coordonare între instrumentele de 

finanțare ale UE în C&I și în domeniul 

dezvoltării internaționale. Acest lucru va 

implica crearea de instrumente pentru 

prevenirea, pregătirea, depistarea timpurie, 

tratarea și vindecarea bolilor infecțioase, 

precum și combaterea rezistenței la 

antimicrobiene. În cazul mai multor boli 

infecțioase, sectorul privat nu face 

investiții în C&I din cauza lipsei de 

stimulente de piață pentru a investi în 

prevenirea, tratarea și diagnosticarea 

acestor boli asociate adesea sărăciei, ceea 

face necesare investiții mai ambițioase din 

partea sectorului public. Este nevoie de 

eforturi europene comune în special 

pentru studiile clinice din fazele avansate, 

foarte complexe și costisitoare și pentru 

acțiuni de consolidare a cadrului de 
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reglementare în țările în curs de 

dezvoltare. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.4 – paragraful 2 – 

liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Vaccinuri, metode de diagnosticare, 

tratamente și îngrijiri medicale pentru 

bolile infecțioase, inclusiv comorbidități și 

coinfecții; 

– Dezvoltări și optimizări noi de 

vaccinuri, metode de diagnosticare, 

tratamente și îngrijiri medicale adecvate, 

sigure, eficace și la prețuri accesibile 

pentru bolile infecțioase, inclusiv 

comorbidități și coinfecții, acordând 

prioritate bolilor asociate sărăciei și celor 

neglijate acolo unde piețele comerciale 

sunt deficitare, pe lângă bolile în cazul 

cărora se manifestă în mod semnificativ 

rezistența la produse antimicrobiene; 

 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.4 – paragraful 2 – 

liniuța 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Barierele din calea punerii în 

aplicare și a asimilării intervențiilor 

medicale în practica clinică, precum și în 

sistemul de sănătate; 

– Barierele din calea punerii în 

aplicare și a asimilării intervențiilor 

medicale în practica clinică, precum și în 

sistemul de sănătate, inclusiv consolidarea 

reglementării în țările cu venituri scăzute 

și medii; 

 

Amendamentul  43 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.4 – paragraful 2 – liniuța 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aspectele transfrontaliere ale bolilor 

infecțioase și provocările specifice din 

țările cu venituri medii inferioare (LMIC), 

precum bolile tropicale. 

Aspectele transfrontaliere ale producerii de 

medicamente împotriva bolilor infecțioase 

și ale cercetărilor în acest domeniu și 

provocările specifice din țările cu venituri 

reduse și medii (LMIC), în special în ceea 

ce privește bolile legate de sărăcie, precum 

bolile tropicale neglijate, SIDA, 

tuberculoza și malaria. Bolile legate de 

sărăcie și cele neglijate trebuie combătute 

printr-o abordare cuprinzătoare bazată pe 

parteneriatul cu statele membre, regiunile 

afectate și instituțiile de cercetare și 

specializate, valorificând succesul celui de 

al doilea program de Parteneriat dintre 

țări europene și țări în curs de dezvoltare 

privind trialurile clinice (EDCTP2) și 

incluzând dezvoltarea unor noi metode de 

tratare a bolilor infecțioase pentru a 

contracara rezistența la antibiotice.  

 

Amendamentul  44 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2.5 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tehnologiile și instrumentele din domeniul 

sănătății sunt vitale pentru sănătatea 

publică și contribuie într-o mare măsură la 

îmbunătățirile importante realizate în UE în 

ceea ce privește calitatea vieții, a sănătății 

și a îngrijirii persoanelor. Prin urmare, 

proiectarea, dezvoltarea, producerea și 

punerea în aplicare a unor instrumente și 

tehnologii adecvate, fiabile, sigure și 

rentabile pentru sănătate și îngrijire, ținând 

seama în mod corespunzător de nevoile 

persoanelor cu handicap și de îmbătrânirea 

populației, reprezintă o provocare 

strategică de importanță majoră. Printre 

acestea se numără inteligența artificială și 

alte tehnologii digitale, care oferă 

îmbunătățiri semnificative față de cele 

Tehnologiile și instrumentele din domeniul 

sănătății sunt vitale pentru sănătatea 

publică și contribuie într-o mare măsură la 

îmbunătățirile importante realizate în UE în 

ceea ce privește calitatea vieții, a sănătății 

și a îngrijirii persoanelor. Prin urmare, 

proiectarea, dezvoltarea, producerea și 

punerea în aplicare a unor instrumente și 

tehnologii adecvate, fiabile, sigure, 

accesibile financiar și eficace pentru 

sănătate și îngrijire, ținând seama în mod 

corespunzător de nevoile persoanelor cu 

handicap și de îmbătrânirea populației, 

reprezintă o provocare strategică de 

importanță majoră. Printre acestea se 

numără inteligența artificială și alte 

tehnologii digitale, care oferă îmbunătățiri 
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existente și care stimulează 

competitivitatea și sustenabilitatea 

industriei legate de sănătate, contribuind la 

crearea de locuri de muncă de înaltă 

calitate. Industria europeană legată de 

sănătate este unul dintre sectoarele 

economice critice ale UE, reprezentând 

3 % din PIB și având 1,5 milioane de 

angajați. 

semnificative față de cele existente și care 

stimulează competitivitatea și 

sustenabilitatea industriei legate de 

sănătate, contribuind la crearea de locuri de 

muncă de înaltă calitate. Industria 

europeană legată de sănătate este unul 

dintre sectoarele economice critice ale UE, 

reprezentând 3 % din PIB și având 1,5 

milioane de angajați. 

 

 

Amendamentul  45 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.6 – paragraful 2 – 

liniuța 6 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Decuplarea costurilor cercetării de 

prețul medicamentelor pentru a crește 

accesul și a asigura atingerea ODD 3 - 

Stare bună de sănătate și stare de bine 

pentru oameni 

 

Amendamentul  46 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 2 – 

liniuța 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Influența tradițiilor, a modelelor 

comportamentale, a percepțiilor și a 

convingerilor asupra valorilor și asupra 

sentimentului de apartenență. 

– Influența tradițiilor, a modelelor 

comportamentale, a percepțiilor și a 

convingerilor asupra valorilor și asupra 

sentimentului de apartenență într-o 

societate europeană caracterizată prin 

pluralism, toleranță și solidaritate. 

 

 

Amendamentul  47 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 1 – liniuța 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Sistemele fiscale și de prestații 

sociale, împreună cu politicile privind 

securitatea socială și investițiile sociale, în 

vederea eliminării inegalităților și a 

combaterii efectelor negative ale 

tehnologiei, demografiei și diversității; 

– Sistemele fiscale și de prestații 

sociale, împreună cu politicile privind 

securitatea socială și investițiile sociale, în 

vederea eliminării inegalităților, a 

sprijinirii mobilizării resurselor naționale 

din țările în curs de dezvoltare, în 

conformitate cu secțiunea II A din 

Agenda de acțiune de la Addis Abeba și 

cu politica UE și a combaterii efectelor 

negative ale tehnologiei, demografiei, 

evitării obligațiilor fiscale și evaziunii 

fiscale, fluxurilor financiare ilicite și 

lipsei de transparență în ceea ce privește 

condițiile și operațiunile financiare; 

 

Amendamentul  48 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 2 – 

liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Capacitatea societății de gestiona și 

a reduce mai eficient riscul de catastrofe, 

inclusiv prin soluții bazate pe natură și prin 

îmbunătățirea prevenirii, pregătirii și a 

răspunsului la riscurile existente și la cele 

noi. 

– Capacitatea societății de a-și spori 

reziliența și de a gestiona și a reduce mai 

eficient riscul de catastrofe, inclusiv prin 

soluții bazate pe natură și prin 

îmbunătățirea prevenirii, pregătirii și a 

răspunsului la riscurile existente și la cele 

noi. 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Se înregistrează progrese în domeniul 

digitalizării și în țările în curs de 

dezvoltare, deschizând noi oportunități 

sociale și economice. În același timp, 
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decalajul digital dintre țări și din 

interiorul lor împiedică distribuirea 

beneficiilor și agravează inegalitățile. 

Inițiativa UE „Digitalizare pentru 

dezvoltare” urmărește să contribuie la 

creșterea la maximum a efectelor pozitive 

ale digitalizării asupra țărilor în curs de 

dezvoltare și la soluționarea problemelor. 

Activitățile din acest cluster sprijină 

această inițiativă. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a îndeplini obiectivele Acordului de 

la Paris, UE va trebui să realizeze tranziția 

către economii și societăți cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor și 

reziliente. Aceasta se va baza pe modificări 

profunde în ceea ce privește tehnologia și 

serviciile, dar și comportamentele 

întreprinderilor și ale consumatorilor, și 

implică noi forme de guvernanță. Limitarea 

creșterii temperaturii medii globale la mult 

sub 2 °C și continuarea eforturilor de 

limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C 

necesită progrese rapide în decarbonizarea 

sistemului energetic și reducerea 

substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 

seră (GES) generate de sectorul 

transporturilor6. De asemenea, va fi 

necesar un nou impuls în vederea 

accelerării ritmului dezvoltării progreselor 

de următoare generație, precum și al 

demonstrării și implementării tehnologiilor 

și soluțiilor inovatoare, folosind, de 

asemenea, oportunitățile oferite de mediul 

digital și de tehnologiile spațiale. Acest 

obiectiv va fi urmărit prin intermediul unei 

abordări integrate, care va include 

decarbonizarea, utilizarea eficientă a 

resurselor, reducerea poluării aerului, 

Pentru a îndeplini obiectivele Acordului de 

la Paris, UE va trebui să realizeze tranziția 

către economii și societăți cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor și 

reziliente. Aceasta se va baza pe modificări 

profunde în ceea ce privește tehnologia și 

serviciile, dar și comportamentele 

întreprinderilor și ale consumatorilor, și 

implică noi forme de guvernanță. Acordul 

de la Paris constituie un cadru pentru 

acțiuni de atenuare și de adaptare. 

Articolul 7 din acord stabilește un obiectiv 

global privind adaptarea. În special prin 

punctul 7.7 de la acest articol, UE s-a 

angajat să sprijine țările în curs de 

dezvoltare, care nu sunt responsabile 

decât într-o mică măsură pentru 

schimbările climatice, sunt principalele 

victime ale acestora și nu dispun de 

resursele necesare pentru a se adapta la 

ele. Printre nevoile țărilor în curs de 

dezvoltare se numără previziuni și 

recomandări specifice bazate pe cercetare 

(servicii climatice) de cea mai bună 

calitate posibilă pentru a permite un bun 

proces decizional și o bună pregătire. De 

asemenea, ele au nevoie și de asistență 

pentru elaborarea de noi metode de 
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accesul la materii prime și economia 

circulară. 
adaptare eficiente. Aducerea unei 

contribuții solide de către Uniune la 

acoperirea acestor nevoi reprezintă un 

obiectiv important al activităților 

desfășurate în acest cluster și este 

esențială pentru onorarea de către 

Uniune a angajamentelor asumate prin 

articolele 7.7 și 10.5 din Acordul de la 

Paris. Limitarea creșterii temperaturii 

medii globale la mult sub 2 °C și 

continuarea eforturilor de limitare a 

creșterii temperaturii la 1,5 °C necesită 

progrese rapide în decarbonizarea 

sistemului energetic și reducerea 

substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 

seră (GES) generate de sectorul 

transporturilor6. De asemenea, va fi 

necesar un nou impuls în vederea 

accelerării ritmului dezvoltării progreselor 

de următoare generație, precum și al 

demonstrării și implementării tehnologiilor 

și soluțiilor inovatoare, folosind, de 

asemenea, oportunitățile oferite de mediul 

digital și de tehnologiile spațiale. Acest 

obiectiv va fi urmărit prin intermediul unei 

abordări integrate, care va include 

decarbonizarea, utilizarea eficientă a 

resurselor, reducerea poluării aerului, 

accesul la materii prime și economia 

circulară. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activitățile umane exercită o presiune tot 

mai mare asupra solurilor, mărilor, 

oceanelor, apei, aerului, biodiversității și a 

altor resurse naturale. Hrănirea populației 

în creștere a planetei depinde în mod direct 

de sănătatea sistemelor și a resurselor 

naturale. Cu toate acestea, în combinație cu 

schimbările climatice, cererea tot mai mare 

de resurse naturale a omenirii creează 

presiuni asupra mediului care depășesc cu 

Activitățile umane exercită o presiune tot 

mai mare asupra solurilor, mărilor, 

oceanelor, apei, aerului, biodiversității și a 

altor resurse naturale. Hrănirea populației 

în creștere a planetei depinde în mod direct 

de sănătatea sistemelor și a resurselor 

naturale. Cu toate acestea, în combinație cu 

schimbările climatice, cererea tot mai mare 

de resurse naturale a omenirii creează 

presiuni asupra mediului care depășesc cu 



 

AD\1168115RO.docx 31/42 PE627.607v02-00 

 RO 

mult nivelurile durabile, afectând 

ecosistemele și capacitatea lor de a furniza 

servicii pentru bunăstarea umană. 

Conceptele de economie circulară, 

bioeconomie și economie albastră oferă o 

oportunitate de a echilibra obiectivele de 

mediu, sociale și economice și de a orienta 

activitățile umane către durabilitate. 

mult nivelurile durabile, afectând 

ecosistemele și împiedicând capacitatea lor 

de a furniza servicii prin menținerea stării 

de bine a oamenilor pe termen lung. Orice 

sistem de producție care degradează 

resursele naturale nu este sustenabil, nici 

productiv pe termen lung și, prin urmare, 

nici competitiv. Un ecosistem funcțional și 

prosper constituie baza oricărei utilizări a 

resurselor. Este esențială recunoașterea 

legăturii dintre degradarea bazei de 

resurse naturale, inclusiv a biodiversității, 

și funcționarea ecosistemelor naturale și 

seminaturale în ceea ce privește 

furnizarea de servicii esențiale pentru 

societate, precum și întreprinderea de 

acțiuni pe baza soluțiilor propuse ca 

urmare a acestor studii științifice. 

Conceptele de economie circulară, 

agroecologie, bioeconomie sustenabilă și 

economie albastră oferă o oportunitate de a 

echilibra obiectivele de mediu, sociale și 

economice și de a orienta activitățile 

umane către durabilitate, acordând în 

același timp nutriției și sănătății un rol 

central în cadrul sistemelor noastre de 

producție alimentară. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activitățile vor permite crearea unei baze 

de cunoștințe și găsirea de soluții pentru: 

gestionarea și utilizarea durabilă a 

resurselor naturale terestre și marine, 

precum și consolidarea rolului sistemelor 

terestre și acvatice ca absorbanți de carbon; 

garantarea securității alimentare și 

nutriționale prin asigurarea unor diete 

sigure, sănătoase și nutritive; accelerarea 

tranziției de la o economie liniară bazată pe 

combustibilii fosili, la o economie circulară 

eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, rezilientă, cu emisii scăzute de 

Se va urmări ca abordările 

multidisciplinare și transdisciplinare care 

utilizează expertiza și experiența actorilor 

în cadrul lanțurilor valorice să permită 
crearea unei baze de cunoștințe și găsirea 

de soluții pentru: protejarea gestionării și 

a utilizării sustenabile a resurselor naturale 

terestre și acvatice, precum și consolidarea 

rolului sistemelor terestre și acvatice ca 

absorbanți de carbon cu un circuit închis 

al nutrienților și sisteme hidrologice 

funcționale; garantarea securității 

alimentare și nutriționale, suficientă 
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dioxid de carbon, precum și sprijinirea 

dezvoltării unei economii ecologice 

durabile și a economiei albastre; și 

dezvoltarea unor zone rurale, costiere și 

urbane reziliente și dinamice. 

pentru nevoile UE și evitarea risipei și a 

supraproducției, prin asigurarea unor 

alimente și a unor furaje sigure și a unor 

diete sănătoase și nutritive; accelerarea 

tranziției sistemelor alimentare și agricole 

către abordări agroecologice atât în 

beneficiul agriculturii convenționale, cât 

și în cel al agriculturii ecologice; 

sprijinirea diversificării veniturilor în 

regiunile rurale; accelerarea tranziției de 

la o economie liniară bazată pe 

combustibilii fosili, la o economie circulară 

eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, rezilientă, cu emisii nete de 

GES egale cu zero, precum și sprijinirea 

dezvoltării unei economii ecologice 

durabile și a economiei albastre; și 

dezvoltarea unor zone rurale, costiere și 

urbane reziliente și dinamice. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acestea vor contribui la menținerea și 

sporirea biodiversității și vor asigura 

furnizarea pe termen lung a serviciilor 

ecosistemice, adaptarea la schimbările 

climatice și sechestrarea carbonului (atât 

pe uscat, cât și pe mare). Vor contribui la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

(GES) și a altor emisii, a deșeurilor și a 

poluării generate de producția primară (atât 

terestră, cât și acvatică), de prelucrare, de 

consum și de alte activități umane. Vor 

stimula investițiile, sprijinind trecerea la 

economia circulară, la bioeconomie și la 

economia albastră, protejând totodată 

sănătatea și integritatea mediului. 

Acestea vor contribui la menținerea și 

sporirea biodiversității, atât a celei 

sălbatice cât și a celei cultivate, și vor 

asigura furnizarea pe termen lung a 

serviciilor ecosistemice, atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea și 

stocarea carbonului (atât pe uscat, cât și în 

ape). Vor contribui la reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră (GES) și a altor 

emisii, a deșeurilor și a poluării generate de 

producția primară (atât terestră, cât și 

acvatică), de prelucrare, de consum și de 

alte activități umane. Vor stimula 

investițiile, sprijinind trecerea la economia 

circulară, la agroecologie, la bioeconomie 

sustenabilă și la economia albastră, 

protejând totodată sănătatea și integritatea 

mediului. 

 

Amendamentul  54 



 

AD\1168115RO.docx 33/42 PE627.607v02-00 

 RO 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

De asemenea, vor încuraja abordările 

participative în materie de cercetare și 

inovare, inclusiv abordarea bazată pe 

participarea mai multor actori, și vor 

dezvolta sistemele de cunoaștere și de 

inovare la nivel local, regional, național și 

european. Inovarea socială care implică 

cetățenii și consolidează încrederea în 

inovare va fi esențială pentru încurajarea 

adoptării unor noi modele de guvernanță, 

de producție și de consum. 

De asemenea, vor încuraja abordările 

participative în materie de cercetare și 

inovare, inclusiv abordarea bazată pe 

participarea mai multor actori, inclusiv 

organizațiile societății civile, și vor 

dezvolta sistemele de cunoaștere și de 

inovare la nivel local, regional, național și 

european. Includerea tuturor actorilor în 

lanțul agroalimentar de aprovizionare în 

ceea ce privește crearea în comun și 

împărtășirea cunoștințelor joacă un rol 

central în procesul de dezvoltare și de 

punere în aplicare a inovațiilor 

agroecologice pentru a aborda 

provocările din cadrul sistemelor 

alimentare, inclusiv adaptarea la 

schimbările climatice. Inovarea socială 

care implică cetățenii va fi esențială pentru 

încurajarea adoptării unor noi modele de 

guvernanță, de producție și de consum. 

 

 

Amendamentul  55 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Deoarece aceste provocări sunt complexe, 

interconectate și cu caracter global, 

activitățile vor urmări o abordare sistemică, 

în cooperare cu statele membre și cu 

partenerii internaționali, cu alte surse de 

finanțare și cu alte inițiative de politică. 

Aceasta va implica exploatarea centrată pe 

utilizatori a surselor de datelor masive din 

domeniul mediului, cum ar fi cele furnizate 

de Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 

EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet. 

Deoarece aceste provocări sunt complexe, 

interconectate și cu caracter global, 

activitățile vor urmări o abordare sistemică, 

în cooperare cu statele membre și cu 

partenerii internaționali, inclusiv țări cu 

venituri reduse și medii, cu alte surse de 

finanțare și cu alte inițiative de politică. 

Aceasta va implica exploatarea centrată pe 

utilizatori a surselor de datelor masive din 

domeniul mediului, cum ar fi cele furnizate 

de Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 

EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet. 
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Amendamentul  56 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.3 – paragraful 2 – 

liniuța 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Impactul activităților din sectorul 

primar asupra climei și mediului; 

potențialul agriculturii și al silviculturii ca 

absorbanți de carbon și pentru reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv 

abordări privind emisiile negative; 

– Impactul activităților din sectorul 

primar asupra climei și mediului și de-a 

lungul lanțului valoric; potențialul 

agriculturii și al silviculturii ca absorbanți 

de carbon și pentru reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, inclusiv abordări 

privind emisiile negative; 

 

Amendamentul  57 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.3 – paragraful 2 – 

liniuța 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Utilizarea și furnizarea de servicii 

ecosistemice în sistemele agroforestiere, 

aplicând abordări ecologice și testând 

soluții bazate pe natură, de la nivelul 

exploatațiilor, până la nivelul peisajului, 

pentru o agricultură favorabilă mediului; 

– Utilizarea și furnizarea de funcții 

ecosistemice în sistemele agroforestiere, 

aplicând abordări ecologice și testând 

soluții bazate pe natură, de la nivelul 

exploatațiilor, până la nivelul peisajului, 

pentru o agricultură favorabilă mediului, 

care abordează provocările legate de 

schimbările climatice, pierderea 

biodiversității, degradarea ecosistemelor, 

poluarea agricolă și sănătatea și starea de 

bine a cetățenilor; explorarea abordărilor 

care au în vedere mai multe specii și care 

se referă la gradul înalt de biodiversitate 

pentru a asigura reziliența și stabilitatea 

sistemelor de producție; 

Justificare 

Abordările sistemice, bazate pe natură din sectorul agricol pornesc de la proiecte-

pilot/acțiuni pregătitoare privind soluțiile bazate pe natură pentru zonele rurale. 

 

Amendamentul  58 
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Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.3 – paragraful 2 – 

liniuța 11 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Tranziția către sisteme alimentare 

și agricole și practici agronomice 

integrate și diverse, inclusiv utilizarea de 

abordări agroecologice care să aducă 

beneficii atât agriculturii convenționale, 

cât și agriculturii biologice. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.5 – paragraful 2 – 

liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– O alimentație sănătoasă și durabilă 

pentru bunăstarea cetățenilor pe întreaga 

durată a vieții lor; 

– O alimentație sănătoasă și durabilă 

pentru bunăstarea cetățenilor pe întreaga 

durată a vieții lor, asigurând faptul că 

sistemele de producție și prelucrare a 

produselor alimentare sunt concepute de 

la temelie ținând seama de nevoile 

nutritive. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.5 – paragraful 2 – 

liniuța 7 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – Abordarea celor patru provocări 

centrale de la nivel mondial, și anume 

sustenabilitatea, producția, alimentația și 

creșterea economică, prin intermediul 

unei infrastructuri specifice dedicate 

dezvoltării sustenabile pentru sectorul 

agroalimentar (SDIA). Economiile 

viitoare nu se bazează pe resursele fizice 

ale trecutului, ci pe fluxuri de date, pe 

cunoaștere și colaborare. Obiectivele 
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SDIA sunt: 

 - asigurarea posibilității ca Uniunea și 

țările mai puțin dezvoltate să aibă un 

viitor comun, bazat pe dezvoltare 

sustenabilă, 

 - facilitarea acțiunilor de colaborare, care 

participă la sprijinirea acțiunilor de 

ambele părți cu cunoștințe, capacitate și 

infrastructuri, 

 - satisfacerea nevoilor regionale și locale, 

astfel încât să se asigure schimbul de 

cunoștințe fundamentale în cadrul unei 

rețele de institute care fac parte din SDIA 

în întreaga Europă, 

 - dezvoltarea unor sinergii cu 

Instrumentul de vecinătate, cooperare 

pentru dezvoltare și cooperare 

internațională al UE (2021-2027) în 

cadrul normelor stabilite de programul 

Orizont Europa. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.6 – paragraful 2 – 

liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Sisteme durabile de asigurare a 

surselor de biomasă și de producție a 

biomasei, axate pe aplicații și utilizări cu 

valoare ridicată, pe durabilitatea socială și 

de mediu și pe impactul asupra obiectivelor 

în materie de combatere a schimbărilor 

climatice și a declinului biodiversității, 

precum și asupra eficienței globale din 

punctul de vedere al utilizării resurselor. 

– Sisteme durabile și echitabile de 

asigurare a surselor de biomasă și de 

producție a biomasei, axate pe aplicații și 

utilizări cu valoare ridicată, pe durabilitatea 

socială și de mediu și pe impactul asupra 

obiectivelor în materie de combatere a 

schimbărilor climatice și a pierderii 

biodiversității, inclusiv în țările terțe, în 

special în țările în curs de dezvoltare, 

precum și asupra eficienței globale din 

punctul de vedere al utilizării resurselor; 

 

Amendamentul  62 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.6 – paragraful 2 – 
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liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Științele vieții și convergența 

acestora cu tehnologiile digitale, în scopul 

prospectării, a înțelegerii și a utilizării 

durabile a resurselor biologice; 

– Științele vieții și convergența 

acestora cu tehnologiile digitale, în scopul 

prospectării, a înțelegerii și a utilizării 

durabile și echitabile a resurselor 

biologice, evitând biopirateria și 

respectând protocolul de la Nagoya; 

 

 

 

Amendamentul  63 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 – 

subpunctul 1 – liniuța 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Cercetare privind problemele de 

sănătate emergente și amenințările 

emergente în materie de sănătate. 

– Cercetare privind problemele de 

sănătate emergente, epidemiile de mari 

dimensiuni ale unor boli infecțioase și 

amenințările în materie de sănătate, 

acordându-se o atenție specială 

pericolului rezistenței la produse 

antimicrobiene. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul II – punctul 6 – subpunctul 6.2.2 – subpunctul 2 – liniuța 6 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – Sprijin pentru politicile externe în 

materie de prevenire a conflictelor, de 

consolidare a păcii și de mediere, inclusiv 

de alertă timpurie; 

 

Amendamentul  65 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul III – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Inovarea deschisă reprezintă o paradigmă 

vitală pentru ca UE să continue să ofere 

prosperitate cetățenilor săi și să facă față 

provocărilor viitoare. Punerea sa în 

aplicare necesită o abordare sistemică, 

transversală și multidimensională. 

Progresul economic, bunăstarea socială și 

calitatea vieții din UE se bazează pe 

capacitatea acesteia de a stimula 

productivitatea și creșterea economică, 

care, la rândul lor, depind în mare măsură 

de capacitatea sa de a inova. Inovarea 

reprezintă un element esențial și pentru 

soluționarea provocărilor majore cu care se 

va confrunta UE. 

Inovarea deschisă reprezintă o paradigmă 

vitală pentru ca UE să continue să ofere 

prosperitate cetățenilor săi și să facă față 

provocărilor viitoare. Punerea sa în 

aplicare necesită o abordare sistemică, 

transversală și multidimensională. 

Progresul economic, bunăstarea socială și 

calitatea vieții din UE se bazează pe 

capacitatea acesteia de a stimula 

productivitatea și creșterea economică 

sustenabilă, care, la rândul lor, depind în 

mare măsură de capacitatea sa de a inova. 

Inovarea reprezintă un element esențial și 

pentru soluționarea provocărilor majore cu 

care se va confrunta UE. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul III – paragraful 7 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Ameliorarea transformării științei în 

inovare, pentru a accelera transferul de 

idei, tehnologii și talente din sectorul 

cercetării de bază, către cel al start-up-

urilor și al industriei; 

– Ameliorarea transformării științei în 

inovare, pentru a accelera transferul de 

idei, tehnologii și talente din sectorul 

cercetării de bază către sectorul public, al 

societății civile și al start-up-urilor și al 

industriei; 

 

Amendamentul  67 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul III – paragraful 7 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Accelerarea transformării 

industriale: industria europeană a rămas în 

urmă în ceea ce privește adoptarea și 

expansiunea noilor tehnologii: 77 % dintre 

societățile mari și tinere din domeniul 

cercetării și al dezvoltării se află în SUA 

sau în Asia și doar 16 % își au sediul în 

– Asigurarea transformării 

industriale sustenabile; industria 

europeană a rămas în urmă în ceea ce 

privește adoptarea și expansiunea noilor 

tehnologii: 77 % dintre societățile mari și 

tinere din domeniul cercetării și al 

dezvoltării se află în SUA sau în Asia și 
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Europa; doar 16 % își au sediul în Europa; 

 

Amendamentul  68 

Propunere de decizie 

Anexa I – pilonul III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– va discuta despre elaborarea de 

reglementări favorabile inovării, prin 

aplicarea continuă a principiului inovării 

și dezvoltarea unor abordări inovatoare 

privind achizițiile publice, inclusiv 

dezvoltarea și consolidarea instrumentului 

privind achiziții publice în domeniul 

inovării, pentru a impulsiona inovarea. 

Observatorul inovării în sectorul public va 

continua, de asemenea, să sprijine 

eforturile guvernamentale interne în 

materie de inovare, alături de mecanismul 

revizuit de sprijin al politicilor; 

– va discuta despre elaborarea de 

reglementări favorabile inovării, cu 

respectarea principiului precauției și 

dezvoltarea unor abordări inovatoare 

privind achizițiile publice, inclusiv 

dezvoltarea și consolidarea instrumentului 

privind achiziții publice în domeniul 

inovării, pentru a impulsiona inovarea. 

Observatorul inovării în sectorul public va 

continua, de asemenea, să sprijine 

eforturile guvernamentale interne în 

materie de inovare, alături de mecanismul 

revizuit de sprijin al politicilor; 

 

 

Amendamentul  69 

Propunere de decizie 

Anexa I – partea „Consolidarea Spațiului European al Cercetării” – paragraful 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Între timp, există o discrepanță din ce în ce 

mai mare în Europa între regiunile fruntașe 

și cele care au rămas în urmă în domeniul 

inovării. Este nevoie de o schimbare pentru 

ca Europa în ansamblul său să poată 

valorifica excelența de pe întreg 

continentul, să maximizeze valoarea 

investițiilor publice și private, precum și 

impactul acestora asupra productivității, a 

creșterii economice, a creării de locuri de 

muncă și a bunăstării.  

Între timp, există o discrepanță din ce în ce 

mai mare în Europa între regiunile fruntașe 

și cele care au rămas în urmă în domeniul 

inovării. Este nevoie de o schimbare pentru 

ca Europa în ansamblul său să poată 

valorifica excelența de pe întreg 

continentul, să maximizeze valoarea 

investițiilor publice și private, precum și 

impactul acestora asupra productivității, a 

creșterii economice, a creării de locuri de 

muncă și a bunăstării. Implicarea societății 

este o componentă esențială recunoscută 

pe scară largă a cercetării și inovării 

responsabile și este fundamentală pentru 

a asigura impactul societal. Cetățenii și 
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actorii societății civile (precum 

organizațiile neguvernamentale, de 

exemplu, ONG-urile din domeniul 

mediului și al sănătății) sunt, din 

perspectiva cercetării și inovării 

responsabile, două grupuri țintă diferite 

în ceea ce privește implicarea societății în 

C&I.  

În plus, se consideră uneori că cercetarea și 

inovarea sunt distante și elitiste, nu aduc 

beneficii clare pentru cetățeni, insuflă 

atitudini care împiedică crearea și 

adoptarea de soluții inovatoare, precum și 

scepticismul cu privire la politicile publice 

bazate pe date concrete. Aceasta impune 

atât ameliorarea legăturilor dintre oamenii 

de știință, cetățeni și factorii de decizie, cât 

și abordări mai solide cu privire chiar la 

colectarea dovezilor științifice. 

În plus, se consideră uneori că cercetarea și 

inovarea sunt distante și elitiste, nu aduc 

beneficii clare pentru cetățeni, insuflă 

atitudini care împiedică crearea și 

adoptarea de soluții inovatoare, precum și 

scepticismul cu privire la politicile publice 

bazate pe date concrete. Aceasta impune 

elaborarea și testarea de soluții pentru 

creșterea gradului de implicare 

constructivă a societății, în special prin 

combaterea obstacolelor care stau în 

calea implicării societale și prin 
ameliorarea legăturilor dintre oamenii de 

știință, cetățeni și factorii de decizie, cât și 

abordări mai solide cu privire chiar la 

colectarea dovezilor științifice. 

 

 

 



 

AD\1168115RO.docx 41/42 PE627.607v02-00 

 RO 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ 

Titlu Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 

instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-

cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

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

Comisie competentă  

 Data anunțului în plen 

ITRE 

14.6.2018 
   

Aviz emis de către 

 Data anunțului în plen 

DEVE 

14.6.2018 

Raportoare pentru aviz: 

 Data numirii 

Lola Sánchez Caldentey 

4.9.2018 

Examinare în comisie 8.10.2018    

Data adoptării 12.11.2018    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

14 

2 

8 

Membri titulari prezenţi la votul final Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, 

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, 

Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, 

Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, 

Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, 

Joachim Zeller, Željana Zovko 

Membri supleanți prezenți la votul final Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Georgi Pirinski, Helmut Scholz 

 



 

PE627.607v02-00 42/42 AD\1168115RO.docx 

RO 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

14 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä 

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, 

Georgi Pirinski, Elly Schlein 

VERTS/ALE Heidi Hautala, Maria Heubuch 

 

2 - 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

PPE Stefan Gehrold 

 

8 0 

ECR Eleni Theocharous 

PPE Frank Engel, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Anna Záborská, 

Joachim Zeller, Željana Zovko 

 

Legenda simbolurilor utilizate:  

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 

 


