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Amendamentul 565
Massimiliano Salini

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene. Industria este implicată în 
formularea criteriilor și a condițiilor de 
selecție, punere în aplicare, monitorizare 
și evaluare a parteneriatului european.

Or. en

Amendamentul 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate, inclusiv cu sectorul privat, cu 
privire la priorități (inclusiv misiunile din 
cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”), la tipurile 
adecvate de acțiuni care urmează a fi 
utilizate, în special parteneriatele europene.

Or. en

Amendamentul 567
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului 
„Competitivitate”), la tipurile adecvate de 
acțiuni care urmează a fi utilizate, în 
special parteneriatele europene.

Or. en

Amendamentul 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

Ea va include consultări și schimburi 
deschise și ample cu statele membre, cu 
Parlamentul European și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

Or. en

Amendamentul 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi Ea va include consultări și schimburi 
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ample cu statele membre, cu Parlamentul
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European și cu diverse părți interesate cu 
privire la priorități (inclusiv misiunile din 
cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”), la tipurile 
adecvate de acțiuni care urmează a fi 
utilizate, în special parteneriatele europene.

Or. en

Amendamentul 570
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European și cu diverse părți interesate cu 
privire la priorități (inclusiv misiunile din 
cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”), la tipurile 
adecvate de acțiuni care urmează a fi 
utilizate, în special parteneriatele europene.

Or. en

Amendamentul 571
Martina Werner

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează a 
fi utilizate, în special parteneriatele 

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European și cu diverse părți interesate cu 
privire la priorități (inclusiv misiunile din 
cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”), la tipurile 
adecvate de acțiuni care urmează a fi 
utilizate, în special parteneriatele europene.
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europene.

Or. en

Amendamentul 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor consultări ample, 
planificarea strategică va identifica 
obiective comune și domenii comune de 
activitate, precum domeniul 
parteneriatelor (temeiul juridic propus 
stabilește numai instrumentele și criteriile 
care vor ghida utilizarea lor) și domeniul 
misiunilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 573
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor consultări ample, 
planificarea strategică va identifica 
obiective comune și domenii comune de 
activitate, precum domeniul 
parteneriatelor (temeiul juridic propus 
stabilește numai instrumentele și criteriile 
care vor ghida utilizarea lor) și domeniul 
misiunilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținut transferat în AM la anexa I punctul I.
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Amendamentul 574
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procesul de planificare strategică, care 
prevede adoptarea planului strategic în
materie de cercetare și inovare printr-un 
act delegat, va crește gradul de asumare și 
de înțelegere a obiectivelor programului 
de către publicul larg și le va permite 
colegiuitorilor, tuturor părților interesate 
și statelor membre să fie informați pe 
deplin și din timp cu privire la inițiativele 
avute în vedere.

Or. it

Justificare

Parlamentul va trebui implicat în mod formal în acest proces printr-un act delegat.

Amendamentul 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma tuturor consultărilor, Comisia va 
realiza planificarea strategică printr-un 
act delegat.

Or. en

Amendamentul 576
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
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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.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținut transferat în AM la anexa I punctul I.

Amendamentul 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

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 

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 și activitățile desfășurate 
în prezent de grupurile relevante de actori 
pentru realizarea acestor priorități 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 
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relevante existente la nivelul UE și la nivel 
național.

prospective, studiile realizate de sectorul 
public și privat și alte dovezi științifice și 
va ține seama de inițiativele relevante 
existente la nivelul UE și la nivel național.

Or. en

Amendamentul 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

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 ale ONU, 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.

Or. en

Amendamentul 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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 

Planificarea strategică va contribui la 
elaborarea și la punerea în aplicare a 
politicilor privind domeniile relevante 
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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.

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 ale ONU, 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.

Or. en

Amendamentul 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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 
programului privind domeniile relevante 
acoperite, atât la nivelul UE, cât și la 
nivelul statelor membre și al țărilor 
asociate. Prioritățile relevante 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 acestor politici. Ea va 
lua în considerare activitățile prospective, 
studiile și alte dovezi științifice și, de 
asemenea, inițiativele relevante existente 
la nivelul UE și la nivel național.

Or. en

Amendamentul 581
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planificarea strategică va promova 
sinergii între programul Orizont Europa 
și alte programe ale Uniunii, inclusiv 
programul Euratom, devenind astfel un 
punct de referință pentru cercetarea și 
inovarea din toate programele conexe din 
cadrul instrumentelor bugetare și 
nefinanciare ale UE. Aceasta va promova, 
de asemenea, difuzarea și adoptarea mai 
rapidă a rezultatelor cercetării și inovării 
și va evita duplicarea și suprapunerile 
între posibilitățile de finanțare. Ea va 
furniza cadrul necesar pentru crearea de 
legături între acțiunile directe de 
cercetare ale Centrului Comun de 
Cercetare și alte acțiuni sprijinite în 
cadrul programului, inclusiv utilizarea 
rezultatelor pentru sprijinirea politicilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținut transferat în AM la anexa I punctul I.

Amendamentul 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planificarea strategică va promova sinergii 
între programul Orizont Europa și alte 
programe ale Uniunii, inclusiv programul 
Euratom, devenind astfel un punct de 
referință pentru cercetarea și inovarea din 
toate programele conexe din cadrul 
instrumentelor bugetare și nefinanciare ale 
UE. Aceasta va promova, de asemenea, 
difuzarea și adoptarea mai rapidă a 
rezultatelor cercetării și inovării și va evita 

Planificarea strategică va promova sinergii 
între programul Orizont Europa și alte 
programe ale Uniunii, inclusiv programul 
Euratom, devenind astfel un punct de 
referință pentru cercetarea și inovarea din 
toate programele conexe din cadrul 
instrumentelor bugetare și nefinanciare ale 
UE. Aceasta va promova, de asemenea, 
difuzarea și adoptarea mai rapidă a 
rezultatelor cercetării și inovării, va reduce 
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duplicarea și suprapunerile între 
posibilitățile de finanțare. Ea va furniza 
cadrul necesar pentru crearea de legături 
între acțiunile directe de cercetare ale 
Centrului Comun de Cercetare și alte 
acțiuni sprijinite în cadrul programului, 
inclusiv utilizarea rezultatelor pentru 
sprijinirea politicilor.

fragmentarea eforturilor și va evita 
duplicarea și suprapunerile între 
posibilitățile de finanțare. Ea va furniza 
cadrul necesar pentru crearea de legături 
între acțiunile directe de cercetare ale 
Centrului Comun de Cercetare și alte 
acțiuni sprijinite în cadrul programului, 
inclusiv utilizarea rezultatelor și a datelor
pentru sprijinirea politicilor.

Or. en

Amendamentul 583
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planificarea strategică va promova sinergii 
între programul Orizont Europa și alte 
programe ale Uniunii, inclusiv programul 
Euratom, devenind astfel un punct de 
referință pentru cercetarea și inovarea din 
toate programele conexe din cadrul 
instrumentelor bugetare și nefinanciare ale 
UE. Aceasta va promova, de asemenea, 
difuzarea și adoptarea mai rapidă a 
rezultatelor cercetării și inovării și va evita 
duplicarea și suprapunerile între 
posibilitățile de finanțare. Ea va furniza 
cadrul necesar pentru crearea de legături 
între acțiunile directe de cercetare ale 
Centrului Comun de Cercetare și alte 
acțiuni sprijinite în cadrul programului, 
inclusiv utilizarea rezultatelor pentru 
sprijinirea politicilor.

Planificarea strategică va promova sinergii 
între programul Orizont Europa și alte 
programe ale Uniunii, inclusiv programul 
Euratom, devenind astfel un punct de 
referință pentru cercetarea, aplicată și 
fundamentală, și inovarea din toate 
programele conexe din cadrul 
instrumentelor bugetare și nefinanciare ale 
UE. Aceasta va promova, de asemenea, 
difuzarea și adoptarea mai rapidă a 
rezultatelor cercetării și inovării și va evita 
duplicarea și suprapunerile între 
posibilitățile de finanțare. Ea va furniza 
cadrul necesar pentru crearea de legături 
între acțiunile directe de cercetare ale 
Centrului Comun de Cercetare și alte 
acțiuni sprijinite în cadrul programului, 
inclusiv utilizarea rezultatelor pentru 
sprijinirea politicilor.

Or. it

Justificare

A se vedea amendamentul 20

Amendamentul 584
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un plan strategic va stabili o strategie 
multianuală pentru crearea de conținut în 
cadrul programului de lucru (în 
conformitate cu articolul 11), păstrând 
totodată suficientă flexibilitate pentru a 
reacționa rapid în caz de oportunități și 
crize neașteptate. Întrucât programul 
Orizont Europa este stabilit pentru o durată 
de 7 ani, contextul economic, societal și 
politic în care acesta se va desfășura s-ar 
putea schimba în mod semnificativ în 
această perioadă. Programul Orizont 
Europa trebuie să se poată adapta rapid la 
aceste schimbări. Prin urmare, va exista 
posibilitatea de a include sprijin pentru 
activități dincolo de descrierile prevăzute 
în continuare, acolo unde acest lucru este 
justificat în mod corespunzător, pentru a 
aborda evoluțiile majore sau evenimentele 
neprevăzute, necesitățile în materie de 
politici ori situațiile de criză, de exemplu 
ca reacție la amenințările grave la adresa 
sănătății care rezultă, de exemplu, din 
epidemii.

Un plan strategic va stabili o strategie 
multianuală pentru a orienta conținutul
programului de lucru (în conformitate cu 
articolul 11), păstrând totodată suficientă 
flexibilitate pentru adaptarea la evoluția 
accelerată a cercetării, inovării și 
tehnologiilor și pentru o reacție rapidă la 
provocările noi și emergente, precum și la 
oportunitățile și crizele neașteptate. 
Întrucât programul Orizont Europa este 
stabilit pentru o durată de 7 ani, contextul 
economic, societal și politic în care acesta 
se va desfășura s-ar putea schimba în mod 
semnificativ în această perioadă. 
Programul Orizont Europa trebuie să se 
poată adapta rapid la aceste schimbări. Prin 
urmare, va exista posibilitatea de a include 
sprijin pentru activități dincolo de 
descrierile prevăzute în continuare, acolo 
unde acest lucru este justificat în mod 
corespunzător, pentru a aborda evoluțiile 
majore sau evenimentele neprevăzute, 
necesitățile în materie de politici ori 
situațiile de criză.

Or. en

Amendamentul 585
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

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, 
care să nu se limiteze doar la elaborarea 
unor noi produse, procese și servicii pe 

În punerea în aplicare a programului 
Orizont Europa se va acorda o atenție 
deosebită adoptării unei abordări 
echilibrate și ample a cercetării și inovării, 
care să nu se limiteze doar la elaborarea 
unor noi produse, procese și servicii pe 
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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.

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 și generarea de 
noi cunoștințe și, acolo unde este posibil, 
va da naștere unor întreprinderi și sectoare 
noi competitive și sustenabile, va favoriza 
inovarea socială și științifică, va încuraja 
concurența, va stimula investițiile private 
și va menține condițiile de concurență 
echitabile în cadrul pieței interne.

Or. en

Amendamentul 586
Anneleen Van Bossuyt

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, 
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.

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 toate etapele de dezvoltare, care să nu se 
limiteze doar la promovarea cercetării de 
frontieră sau 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 
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echitabile în cadrul pieței interne.

Or. en

Amendamentul 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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, 
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.

În punerea în aplicare a programului 
Orizont Europa se va acorda o atenție 
deosebită adoptării unei abordări 
echilibrate și ample a cercetării și inovării, 
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, 
proiectarea și creativitatea. 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.

Or. es

Amendamentul 588
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O abordare sistemică, multidisciplinară, 
transsectorială și transversală în cercetare 
și inovare și față de acestea va asigura 
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capacitatea de abordare a provocărilor și 
generarea de noi cunoștințe și, acolo unde 
este posibil, va da, totodată, naștere unor 
noi întreprinderi și sectoare competitive, 
va favoriza inovarea socială și științifică, 
va încuraja concurența, va stimula 
investițiile private și va menține condițiile 
de concurență echitabile în cadrul pieței 
interne.

Or. it

Justificare

Multidisciplinaritatea va garanta diversitatea punctelor de vedere necesare pentru inovare.

Amendamentul 589
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadru pilonilor „Provocări globale și 
competitivitate industrială” și „Inovare 
deschisă”, cercetarea și inovarea vor fi 
completate cu activități apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, precum 
demonstrația, testarea sau validarea 
conceptului, excluzând însă activitățile de 
comercializare care depășesc faza 
cercetării și a inovării. Aceasta va include, 
de asemenea, sprijin pentru activitățile de 
pe partea cererii care contribuie la 
accelerarea implementării și a difuzării 
unei game largi de inovații. Accentul va fi 
pus pe cereri de propuneri fără caracter 
obligatoriu.

În cadrul pilonilor „Provocări societale
globale și o economie cu un nivel net de 
emisii de GES egal cu zero” și „Europa 
inovatoare”, cercetarea și inovarea vor fi 
completate cu activități apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, precum 
demonstrația, testarea sau validarea 
conceptului, excluzând însă activitățile de 
comercializare care depășesc faza 
cercetării și a inovării. Aceasta va include, 
de asemenea, sprijin pentru activitățile de 
pe partea cererii care contribuie la 
accelerarea implementării și a difuzării 
unei game largi de inovații. Accentul va fi 
pus pe cereri de propuneri fără caracter 
obligatoriu.

Or. en

Amendamentul 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica
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Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadru pilonilor „Provocări globale și 
competitivitate industrială” și „Inovare 
deschisă”, cercetarea și inovarea vor fi 
completate cu activități apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, precum 
demonstrația, testarea sau validarea 
conceptului, excluzând însă activitățile de 
comercializare care depășesc faza 
cercetării și a inovării. Aceasta va include, 
de asemenea, sprijin pentru activitățile de 
pe partea cererii care contribuie la 
accelerarea implementării și a difuzării 
unei game largi de inovații. Accentul va fi 
pus pe cereri de propuneri fără caracter 
obligatoriu.

În cadrul pilonilor „Provocări societale și 
competitivitate industrială” și „Inovare 
deschisă”, cercetarea și inovarea vor fi 
completate cu activități apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, precum 
demonstrația, testarea sau validarea 
conceptului, excluzând însă activitățile de 
comercializare care depășesc faza 
cercetării și a inovării. Aceasta va include, 
de asemenea, sprijin pentru activitățile de 
pe partea cererii care contribuie la 
accelerarea implementării și a difuzării 
unei game largi de inovații. Accentul va fi 
pus pe cereri de propuneri fără caracter 
obligatoriu.

Or. en

Amendamentul 591
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadru pilonilor „Provocări globale și
competitivitate industrială” și „Inovare 
deschisă”, cercetarea și inovarea vor fi 
completate cu activități apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, precum 
demonstrația, testarea sau validarea 
conceptului, excluzând însă activitățile de 
comercializare care depășesc faza 
cercetării și a inovării. Aceasta va include, 
de asemenea, sprijin pentru activitățile de 
pe partea cererii care contribuie la 
accelerarea implementării și a difuzării 
unei game largi de inovații. Accentul va fi 
pus pe cereri de propuneri fără caracter 
obligatoriu.

În cadrul pilonilor „Competitivitate” și 
„Inovare deschisă”, cercetarea și inovarea 
vor fi completate cu activități apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, precum 
demonstrația, testarea sau validarea 
conceptului, excluzând însă activitățile de 
comercializare care depășesc faza 
cercetării și a inovării. Aceasta va include, 
de asemenea, sprijin pentru activitățile de 
pe partea cererii care contribuie la 
accelerarea implementării și a difuzării 
unei game largi de inovații. Accentul va fi 
pus pe cereri de propuneri fără caracter 
obligatoriu.

Or. en
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Amendamentul 592
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele 
sociale și cele umaniste vor fi pe deplin 
integrate în toate clusterele, inclusiv 
activitățile specifice și specializate. În mod 
similar, activitățile care implică cercetare 
și inovare în domeniul marin și maritim 
vor fi puse în aplicare într-un mod 
strategic și integrat, în conformitate cu 
politica maritimă integrată, cu politica 
comună în domeniul pescuitului și cu 
angajamentele internaționale ale UE.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținut transferat în AM la anexa I punctul I.

Amendamentul 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale 
și cele umaniste vor fi pe deplin integrate 
în toate clusterele, inclusiv activitățile
specifice și specializate. În mod similar, 
activitățile care implică cercetare și inovare 
în domeniul marin și maritim vor fi puse în 

În cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale 
și cele umaniste vor fi pe deplin integrate 
în toate clusterele, inclusiv domeniile de 
intervenție specifice și activitățile
specializate. În mod similar, activitățile 
care implică cercetare și inovare în 
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aplicare într-un mod strategic și integrat, în 
conformitate cu politica maritimă integrată, 
cu politica comună în domeniul pescuitului 
și cu angajamentele internaționale ale UE.

domeniul marin și maritim vor fi puse în 
aplicare într-un mod strategic și integrat, în 
conformitate cu politica maritimă integrată, 
cu politica comună în domeniul pescuitului 
și cu angajamentele internaționale ale UE.

Or. en

Amendamentul 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale 
și cele umaniste vor fi pe deplin integrate 
în toate clusterele, inclusiv activitățile 
specifice și specializate. În mod similar, 
activitățile care implică cercetare și inovare 
în domeniul marin și maritim vor fi puse în 
aplicare într-un mod strategic și integrat, în 
conformitate cu politica maritimă integrată, 
cu politica comună în domeniul pescuitului 
și cu angajamentele internaționale ale UE.

În cadrul pilonului „Provocări sociale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale,
cele umaniste și proiectarea vor fi pe 
deplin integrate în toate clusterele, inclusiv 
activitățile specifice și specializate. În mod 
similar, activitățile care implică cercetare și 
inovare în domeniul marin și maritim vor fi 
puse în aplicare într-un mod strategic și 
integrat, în conformitate cu politica 
maritimă integrată, cu politica comună în 
domeniul pescuitului și cu angajamentele 
internaționale ale UE.

Or. es

Amendamentul 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale 
și cele umaniste vor fi pe deplin integrate 

În cadrul pilonului „Provocări societale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale 
și cele umaniste vor fi pe deplin integrate 



PE625.595v01-00 20/91 AM\1159886RO.docx

RO

în toate clusterele, inclusiv activitățile 
specifice și specializate. În mod similar, 
activitățile care implică cercetare și inovare 
în domeniul marin și maritim vor fi puse în 
aplicare într-un mod strategic și integrat, în 
conformitate cu politica maritimă integrată, 
cu politica comună în domeniul pescuitului 
și cu angajamentele internaționale ale UE.

în toate clusterele, inclusiv activitățile 
specifice și specializate. În mod similar, 
activitățile care implică cercetare și inovare 
în domeniul marin și maritim vor fi puse în 
aplicare într-un mod strategic și integrat, în 
conformitate cu politica maritimă integrată, 
cu politica comună în domeniul pescuitului 
și cu angajamentele internaționale ale UE.

Or. en

Amendamentul 596
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul pilonului „Provocări globale și
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale 
și cele umaniste vor fi pe deplin integrate 
în toate clusterele, inclusiv activitățile 
specifice și specializate. În mod similar, 
activitățile care implică cercetare și inovare 
în domeniul marin și maritim vor fi puse în 
aplicare într-un mod strategic și integrat, în 
conformitate cu politica maritimă integrată, 
cu politica comună în domeniul pescuitului 
și cu angajamentele internaționale ale UE.

În cadrul pilonului „Competitivitate”, pe 
baza experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele sociale 
și cele umaniste vor fi pe deplin integrate 
în toate clusterele, inclusiv activitățile 
specifice și specializate. În mod similar, 
activitățile care implică cercetare și inovare 
în domeniul marin și maritim vor fi puse în 
aplicare într-un mod strategic și integrat, în 
conformitate cu politica maritimă integrată, 
cu politica comună în domeniul pescuitului 
și cu angajamentele internaționale ale UE.

Or. en

Amendamentul 597
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Inițiativele emblematice în domeniul 
FET” sprijinite în cadrul programului 
Orizont 2020 vor continua să fie sprijinite 

eliminat



AM\1159886RO.docx 21/91 PE625.595v01-00

RO

în cadrul prezentului program. În măsura 
în care prezintă analogii substanțiale cu 
misiunile, alte „inițiative emblematice în 
domeniul FET”, dacă există, vor fi 
sprijinite de prezentul program-cadru ca 
misiuni orientate către tehnologiile 
viitoare și emergente.

Or. en

Justificare

Conținut transferat în AM la anexa I punctul I.

Amendamentul 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Inițiativele emblematice în domeniul 
FET” sprijinite în cadrul programului 
Orizont 2020 vor continua să fie sprijinite 
în cadrul prezentului program. În măsura în 
care prezintă analogii substanțiale cu 
misiunile, alte „inițiative emblematice în 
domeniul FET”, dacă există, vor fi 
sprijinite de prezentul program-cadru ca 
misiuni orientate către tehnologiile viitoare 
și emergente.

„Inițiativele emblematice în domeniul 
FET” sprijinite în cadrul programului 
Orizont 2020 care și-au dovedit beneficiile 
pentru Uniune, oferă o valoare adăugată 
clară la nivelul UE, contribuie în mod 
semnificativ la competitivitatea globală a 
UE, consolidează baza de cunoștințe a UE 
și contribuie la o mai mare bunăstare a 
cetățenilor UE vor continua să fie 
sprijinite în cadrul prezentului program. În 
măsura în care prezintă analogii 
substanțiale cu misiunile, alte „inițiative 
emblematice în domeniul FET”, dacă 
există, vor fi sprijinite de prezentul 
program-cadru ca misiuni orientate către 
tehnologiile viitoare și emergente.

Or. en

Amendamentul 599
Barbara Kappel

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Inițiativele emblematice în domeniul 
FET” sprijinite în cadrul programului 
Orizont 2020 vor continua să fie sprijinite 
în cadrul prezentului program. În măsura în 
care prezintă analogii substanțiale cu 
misiunile, alte „inițiative emblematice în 
domeniul FET”, dacă există, vor fi 
sprijinite de prezentul program-cadru ca 
misiuni orientate către tehnologiile viitoare 
și emergente.

„Inițiativele emblematice în domeniul 
FET” sprijinite în cadrul programului 
Orizont 2020 vor continua să fie sprijinite 
în cadrul prezentului program. În măsura în 
care prezintă analogii substanțiale cu 
misiunile, alte „inițiative emblematice în 
domeniul FET”, dacă există, pot fi 
sprijinite de prezentul program-cadru ca 
misiuni orientate către tehnologiile viitoare 
și emergente.

Or. en

Justificare

Inițiativele emblematice în domeniul FET sunt, într-adevăr, similare conceptului de misiuni, 
dar inițiativele emblematice în domeniul FET existente nu sunt toate eligibile în mod automat 
pentru a fi reclasificate ca misiuni.

Amendamentul 600
Nadine Morano

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dialogurile din cadrul Cooperării în 
domeniul științei și tehnologiei cu 
partenerii internaționali ai UE și dialogurile 
de politică cu principalele regiuni ale lumii 
vor contribui semnificativ la identificarea 
sistematică a oportunităților de cooperare 
care, atunci când sunt combinate cu 
diferențierea în funcție de țară/regiune, vor 
sprijini stabilirea priorităților.

Dialogurile din cadrul Cooperării în 
domeniul științei și tehnologiei cu 
partenerii internaționali ai UE și dialogurile 
de politică cu principalele regiuni ale lumii 
vor contribui semnificativ la identificarea 
sistematică a oportunităților de cooperare 
care, atunci când sunt combinate cu 
diferențierea în funcție de țară/regiune, vor 
sprijini stabilirea priorităților. Aceste 
dialoguri se vor baza pe o consultare 
corespunzătoare a statelor membre, dar și 
a partenerilor publici și privați din 
domeniul cercetării.

Or. fr

Amendamentul 601
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Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dialogurile din cadrul Cooperării în 
domeniul științei și tehnologiei cu 
partenerii internaționali ai UE și dialogurile 
de politică cu principalele regiuni ale lumii 
vor contribui semnificativ la identificarea 
sistematică a oportunităților de cooperare 
care, atunci când sunt combinate cu 
diferențierea în funcție de țară/regiune, vor 
sprijini stabilirea priorităților.

Cooperarea în domeniul științei și 
tehnologiei cu partenerii internaționali ai 
UE și dialogurile de politică cu principalele 
regiuni ale lumii va contribui semnificativ 
la identificarea sistematică a oportunităților 
de cooperare care, atunci când sunt 
combinate cu diferențierea în funcție de 
țară/regiune, vor sprijini stabilirea 
priorităților.

Or. en

Amendamentul 602
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datorită faptului că se axează pe 
ecosistemele de inovare, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
s-ar integra în mod natural în pilonul 
„Inovare deschisă” al programului 
Orizont Europa, însă planificarea 
comunităților de cunoaștere și inovare 
(CCI) ale EIT va fi aliniată prin 
intermediul procesului de planificare 
strategică la pilonul „Provocări globale și 
competitivitate industrială”.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținut transferat în AM la anexa I punctul I.

Amendamentul 603
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datorită faptului că se axează pe 
ecosistemele de inovare, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
s-ar integra în mod natural în pilonul 
„Inovare deschisă” al programului Orizont 
Europa, însă planificarea comunităților de 
cunoaștere și inovare (CCI) ale EIT va fi 
aliniată prin intermediul procesului de 
planificare strategică la pilonul „Provocări 
globale și competitivitate industrială”.

Datorită faptului că se axează pe 
ecosistemele de inovare, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
s-ar integra în mod natural în pilonul 
„Inovare deschisă” al programului Orizont 
Europa, însă planificarea comunităților de 
cunoaștere și inovare (CCI) ale EIT va fi 
aliniată prin intermediul procesului de 
planificare strategică la pilonul „Provocări 
societale și competitivitate industrială”.

Or. en

Amendamentul 604
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul Orizont Europa va furniza 
sprijin specific pentru accesul liber la 
publicații științifice, la arhive de cunoștințe 
și la alte surse de date. Acțiunile de 
diseminare și de difuzare a cunoștințelor, 
inclusiv gruparea în clustere și prezentarea 
rezultatelor și a datelor în limbi și formate 
adaptate publicului-țintă și rețelelor pentru 
cetățeni, industrie, administrație publică, 
universități, organizații ale societății civile 
și factori de decizie, vor fi sprijinite și prin 
cooperarea cu alte programe ale UE. În 
acest scop, programul Orizont Europa 
poate utiliza tehnologii și instrumente de 
informații avansate.

Programul Orizont Europa va furniza 
sprijin specific pentru accesul liber la 
publicații științifice, la arhive de cunoștințe 
și la alte surse de date. Acțiunile de 
diseminare și de difuzare a cunoștințelor, 
inclusiv gruparea în clustere și prezentarea 
rezultatelor și a datelor în limbi și formate 
adaptate publicului-țintă și rețelelor pentru 
cetățeni, industrie, administrație publică, 
universități, organizații ale societății civile 
și factori de decizie, vor fi sprijinite și prin 
cooperarea cu alte programe ale UE. În 
acest scop, programul Orizont Europa 
poate utiliza tehnologii și instrumente de 
informații avansate.
Comisia va utiliza un instrument care 
prezintă publicului în timp real punerea 
în aplicare a programului, inclusiv date 
privind participanții, volumul finanțării, 
rezultatele, adoptarea de către piață.
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Or. en

Amendamentul 605
David Borrelli

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda un sprijin adecvat pentru 
mecanismele de comunicare a programului 
către potențialii candidați (de exemplu, 
punctele de contact naționale).

Se va acorda un sprijin adecvat pentru 
mecanismele de comunicare a programului 
către potențialii candidați. Comisia va 
institui un sistem de puncte de contact 
naționale ca o componentă esențială a 
punerii în aplicare a programului 
„Orizont Europa”, pe baza experienței 
acumulate cu programele-cadru 
anterioare, astfel încât să se asigure 
faptul că programul devine cunoscut și 
foarte accesibil tuturor potențialilor 
candidați, indiferent de sector sau 
disciplină.

Or. en

Amendamentul 606
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia va stabili măsuri cuprinzătoare 
privind exploatarea rezultatelor 
programului Orizont Europa și a 
cunoștințelor produse. Aceasta va accelera 
exploatarea în vederea comercializării și va 
spori impactul programului.

Comisia va stabili măsuri cuprinzătoare 
privind exploatarea rezultatelor 
programului Orizont Europa și a 
cunoștințelor produse. Aceasta va accelera 
exploatarea în vederea comercializării și va 
spori impactul programului. Se acordă o 
atenție deosebită inovațiilor revoluționare 
noi și emergente, de exemplu finanțate 
prin intermediul Consiliului european 
pentru inovare, precum și scalabilității 
unor astfel de inovații.

Or. en
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Amendamentul 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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 cadrul unui efort de cooperare 
internațională la o scară fără precedent, 
pentru a dezvolta un viitor comun bazat 
pe o 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 durabilitatea, consolidarea 
excelenței în domeniul cercetării și inovării 
și competitivitatea. Transferul de 
cunoștințe, capacități și infrastructuri 
între parteneri pe plan internațional va 
determina abordări și reglementări 
comune care vor asigura schimburi 
comerciale sinergice între ambele părți.

Or. en

Amendamentul 608
Nadine Morano

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 

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 
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eforturile UE ca parte integrantă a 
inițiativelor în sprijinul acțiunii UE privind 
durabilitatea, consolidarea excelenței în 
domeniul cercetării și inovării și 
competitivitatea.

eforturile UE ca parte integrantă a 
inițiativelor în sprijinul acțiunii UE privind 
durabilitatea, consolidarea excelenței în 
domeniul cercetării și inovării și 
competitivitatea. În vederea maximizării 
rezultatelor, acordurile de cooperare vor 
avea drept obiectiv alinierea obiectivelor 
și a bugetelor partenerilor internaționali.

Or. fr

Amendamentul 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea și acordurile de cooperare 
internațională sunt condiționate de 
respectarea deplină a drepturilor omului 
și de respectarea adecvată a principiilor 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a UE.

Or. en

Amendamentul 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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 și 
creșterea ofertei și a cererii de soluții 
inovatoare.

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 și 
creșterea ofertei și a cererii de soluții 
inovatoare. Colaborarea și cooperarea 
internațională vor fi concepute în jurul 
unor obiective comune care necesită o 
colaborare internațională. Acest lucru le 
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va permite cercetătorilor europeni să 
stabilească legături cu cei mai buni 
cercetători din domeniul lor.

Or. en

Amendamentul 611
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

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 și 
creșterea ofertei și a cererii de soluții 
inovatoare.

Acțiunea comună la nivel internațional va 
asigura abordarea eficace a provocărilor 
societale globale reprezentate de 
obiectivele de dezvoltare durabilă și 
Acordul de la Paris, accesul la cele mai 
bune talente, la cea mai bună expertiză și la 
cele mai bune resurse din lume, precum și 
creșterea ofertei și a cererii de soluții 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 612
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod excepțional, atunci când acest 
lucru este justificat de cerința de a numi 
cei mai buni experți disponibili și/sau de 
mărimea limitată a rezervei de experți 
calificați, experții independenți care asistă 
comitetul de evaluare sau care sunt 
membri ai acestuia pot evalua anumite 
propuneri pentru care declară un interes 
potențial. În acest caz, Comisia sau 
organismul de finanțare iau toate 
măsurile de remediere necesare pentru a 
asigura integritatea procesului de 

eliminat
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evaluare. Procesul de evaluare va fi 
gestionat în consecință, incluzând o etapă 
care să implice o interacțiune între diverși 
experți. La identificarea propunerilor 
eligibile pentru finanțare, comitetul de 
evaluare va lua în considerare 
circumstanțele particulare.

Or. it

Justificare

Este nevoie să se elimine toate măsurile care ar putea da naștere unui posibil conflict de 
interese.

Amendamentul 613
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod excepțional, atunci când acest 
lucru este justificat de cerința de a numi 
cei mai buni experți disponibili și/sau de 
mărimea limitată a rezervei de experți 
calificați, experții independenți care asistă 
comitetul de evaluare sau care sunt 
membri ai acestuia pot evalua anumite 
propuneri pentru care declară un interes 
potențial. În acest caz, Comisia sau 
organismul de finanțare iau toate 
măsurile de remediere necesare pentru a 
asigura integritatea procesului de 
evaluare. Procesul de evaluare va fi 
gestionat în consecință, incluzând o etapă 
care să implice o interacțiune între diverși 
experți. La identificarea propunerilor 
eligibile pentru finanțare, comitetul de 
evaluare va lua în considerare 
circumstanțele particulare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 614
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Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ȘTIINȚĂ DESCHISĂ I EXCELENȚA ȘTIINȚIFICĂ

Or. en

Amendamentul 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Urmărirea progreselor în înțelegerea lumii 
și dobândirea de cunoștințe, instalațiile de 
anvergură mondial necesare pentru 
realizarea acestui obiectiv, inclusiv 
infrastructuri fizice și de cunoștințe pentru 
cercetare și inovare, precum și mijloacele 
de diseminare și partajare liberă a 
cunoștințelor, precum și o ofertă adecvată 
de cercetători competenți reprezintă 
elementele centrale ale progresului 
economic, social și cultural sub toate 
formele sale.

O ofertă adecvată de cercetători și 
inovatori talentați, urmărirea progreselor 
în înțelegerea lumii și dobândirea de 
cunoștințe, instalațiile de anvergură 
mondial necesare pentru realizarea acestui 
obiectiv, inclusiv infrastructuri fizice și 
electronice pentru cercetare și inovare, 
precum și mijloacele de diseminare și 
partajare liberă a cunoștințelor reprezintă 
elementele centrale ale progresului 
economic, social și cultural sub toate 
formele sale.

Or. en

Justificare

Resursele umane, și anume cercetătorii și inovatorii, ar trebui să fie în prim-plan.

Amendamentul 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Știința deschisă și bazată pe excelență este Realizarea inovării de vârf la nivel 



AM\1159886RO.docx 31/91 PE625.595v01-00

RO

legată inextricabil de realizarea inovării de 
vârf la nivel mondial. Schimbările 
paradigmei științifice și tehnologice au 
fost identificate ca vectori esențiali de 
creștere a productivității, de 
competitivitate, bunăstare, dezvoltare 
durabilă și progres social. Astfel de 
schimbări de paradigmă provin, în general, 
din baza științifică a sectorului public și, 
ulterior, constituie fundamentul pentru 
crearea de noi industrii și sectoare.

mondial este legată inextricabil de 
progresele științei deschise și de înaltă 
calitate. Schimbările paradigmei științifice, 
tehnologice și sociale, dacă sunt ghidate 
în mod adecvat și cu înțelepciune, pot fi
vectori esențiali pentru progresul social, 
tranziția către o economie cu un nivel net 
de emisii GES egal cu zero până în 2050 
cel târziu, prosperitate, competitivitate și 
bunăstare răspândită. Astfel de schimbări 
de paradigmă provin, în general, din 
cercetarea finanțată de sectorul public și, 
ulterior, constituie fundamentul unor 
progrese societale ample.

Or. en

Justificare

Inovarea depinde de știință și provine din aceasta și nu invers. În plus, nu împărtășim o 
viziune care implică un caracter pozitiv și echitabil „automat” al schimbărilor de paradigmă.

Amendamentul 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Știința deschisă și bazată pe excelență este 
legată inextricabil de realizarea inovării de 
vârf la nivel mondial. Schimbările 
paradigmei științifice și tehnologice au fost 
identificate ca vectori esențiali de creștere 
a productivității, de competitivitate, 
bunăstare, dezvoltare durabilă și progres 
social. Astfel de schimbări de paradigmă 
provin, în general, din baza științifică a 
sectorului public și, ulterior, constituie 
fundamentul pentru crearea de noi industrii 
și sectoare.

Știința deschisă și bazată pe excelență este 
legată inextricabil de realizarea inovării de 
vârf la nivel mondial. Schimbările 
paradigmei științifice și tehnologice au fost 
identificate ca vectori esențiali de creștere 
a productivității, cooperare, bunăstare, 
dezvoltare durabilă și ecologică, precum și
progres și incluziune socială. Astfel de 
schimbări de paradigmă provin, în general, 
din baza științifică a sectorului public și, 
ulterior, constituie fundamentul pentru 
crearea de noi industrii și sectoare.

Or. en

Amendamentul 618
Jakop Dalunde
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Știința deschisă și bazată pe excelență este 
legată inextricabil de realizarea inovării de 
vârf la nivel mondial. Schimbările 
paradigmei științifice și tehnologice au fost 
identificate ca vectori esențiali de creștere 
a productivității, de competitivitate,
bunăstare, dezvoltare durabilă și progres 
social. Astfel de schimbări de paradigmă 
provin, în general, din baza științifică a 
sectorului public și, ulterior, constituie 
fundamentul pentru crearea de noi industrii 
și sectoare.

Știința deschisă și bazată pe excelență este 
legată inextricabil de realizarea inovării de 
vârf la nivel mondial. Schimbările 
paradigmei științifice și tehnologice au fost 
identificate ca vectori esențiali de creștere 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, de 
competitivitate, bunăstare, dezvoltare 
durabilă și progres social. Astfel de 
schimbări de paradigmă provin, în general, 
din baza științifică a sectorului public și, 
ulterior, constituie fundamentul pentru 
crearea de noi industrii și sectoare.

Or. en

Amendamentul 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile publice în cercetare, în special 
prin intermediul universităților, al 
instituțiilor publice de cercetare (IPC) și al 
instalațiilor de cercetare, sprijină adesea 
activități de cercetare cu grad mai ridicat 
de risc desfășurate pe termen mai lung și 
completează activitățile din sectorul privat. 
În plus, acestea contribuie la crearea de 
competențe, de know-how și experiență, de 
noi instrumente și metodologii științifice, 
precum și de rețele pentru transmiterea 
celor mai recente cunoștințe.

Investițiile publice în cercetare, în special 
prin intermediul universităților, al 
instituțiilor publice de cercetare (IPC) și al 
instalațiilor de cercetare, sprijină adesea 
activități de cercetare cu grad mai ridicat 
de risc desfășurate pe termen mai lung, 
care sunt completate și puse în aplicare 
ulterior de activitățile din sectorul privat. 
În plus, acestea contribuie la crearea de 
resurse umane cu înaltă calificare, de 
know-how și experiență, de noi 
instrumente și metodologii științifice, 
precum și de rețele pentru transmiterea 
celor mai recente cunoștințe.

Or. en
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Justificare

Subestimarea masivă, gravă și persistentă a rolului resurselor umane este paradoxală.

Amendamentul 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Știința europeană și cercetătorii europeni
au ocupat și continuă să ocupe un loc de 
frunte în numeroase domenii. Însă nu 
putem considera că această poziție este 
imuabilă. Există numeroase dovezi care 
demonstrează că, pe măsură ce ritmul 
cercetării continuă să crească, crește și 
numărul țărilor care concurează pentru 
primul loc. La provocarea tradițională din 
partea unor țări precum Statele Unite, se 
adaugă cea din partea unor giganți 
economici precum China și India, dar și 
din partea noilor părți în curs de 
industrializare ale lumii, în special, și a 
tuturor țărilor în care guvernele recunosc 
beneficiile multiple și abundente care 
derivă din investiția în cercetare.

Cercetătorii europeni și produsele lor 
științifice au ocupat și continuă să ocupe 
un loc de frunte în numeroase domenii. 
Însă nu se poate considera că această 
poziție este imuabilă. Există numeroase 
dovezi care demonstrează că, pe măsură ce 
ritmul cercetării continuă să crească, crește 
și numărul țărilor care concurează pentru 
primul loc. La provocarea tradițională din 
partea unor țări precum Statele Unite, se 
adaugă cea din partea unor giganți 
economici precum China, India și Coreea 
de Sud, dar și din partea noilor părți în curs 
de industrializare ale lumii, în special, și a 
tuturor țărilor în care guvernele recunosc 
beneficiile multiple și abundente care 
derivă din investiția în cercetare.

Or. en

Amendamentul 621
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși UE rămâne cel mai mare producător
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 

UE este unul dintre cei mai mari 
producători de publicații științifice din 
lume. Spre deosebire de SUA și, în 
prezent, într-o anumită măsură, de China, 
UE urmează un „model de excelență 
distribuită”, în care resursele sunt 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși UE rămâne cel mai mare producător 
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.

UE rămâne cel mai mare producător de 
publicații științifice din lume; ea este în 
mod esențial „un producător în masă” de 
cunoștințe care are încă tendința de a urma 
un „model de excelență distribuită”, în care 
resursele sunt răspândite la un număr 
relativ mare de cercetători și de instituții de 
cercetare. În mod nechibzuit, în multe țări 
din UE, investițiile sectorului public în 
cercetare se situează sub orice prag 
acceptabil și, prin urmare, nu oferă 
condiții suficient de atractive pentru cei 
mai buni cercetători. Acești ultimi factori 
limitează relativa atractivitate a Europei în 
contextul concurenței la nivel mondial 
pentru atragerea talentelor științifice.
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Justificare

Pledăm ferm împotriva ideii că „modelul de excelență distribuită” este un factor negativ 
pentru competitivitatea la nivel mondial. Această afirmație nu se bazează deloc pe dovezi. Și 
în SUA se pot găsi „clustere de excelență” în universități și centre de cercetare situate la 
distanță. În plus, acest concept este contrar politicilor majorității statelor membre și ale 
țărilor asociate de „răspândire a excelenței” pe întregul lor teritoriu (a se vedea, de exemplu, 
politica Germaniei privind landurile sale estice).

Amendamentul 623
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși UE rămâne cel mai mare producător 
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.

Deși UE rămâne cel mai mare producător 
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. Prin urmare, programul 
Orizont Europa ar trebui conceput în 
scopul promovării în continuare a 
excelenței europene.

Or. en

Amendamentul 624
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Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Peisajul global al cercetării este în curs de 
a evolua dramatic și de a deveni tot mai 
multipolar, ca urmare a unui număr tot mai 
mare de țări emergente, în special China, 
care își extind producția științifică. Astfel, 
deși în anul 2000 aproape două treimi din 
cheltuielile mondiale pentru cercetare și 
dezvoltare proveneau din UE și Statele 
Unite, această proporție a scăzut la mai 
puțin de jumătate până în 2013.

Peisajul global al cercetării este în curs de 
a evolua dramatic și de a deveni tot mai 
multipolar, ca urmare a unui număr tot mai 
mare de țări emergente, în special China, 
care își extind producția științifică. Astfel, 
deși în anul 2000 aproape două treimi din 
cheltuielile mondiale pentru cercetare și 
dezvoltare proveneau din UE și Statele 
Unite, această proporție a scăzut la mai 
puțin de jumătate până în 2013. Tabloul de 
bord european privind inovarea pe 2018 a 
confirmat faptul că, în UE, cheltuielile 
publice legate de C&D rămân sub 
nivelurile din 2010 și că nu respectă 
obiectivul stabilit de mult timp de a acorda 
activităților C&D 3 % din PIB.

Or. en

Amendamentul 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

CEC îi sprijină pe cei mai buni cercetători 
cu finanțare flexibilă pe termen lung, 
pentru ca aceștia să poată continua 
cercetarea revoluționară cu potențial ridicat 
de rentabilitate și cu grad ridicat de risc. 
Acesta funcționează autonom, fiind condus 
de un Consiliu științific independent format 
din oameni de știință, ingineri și savanți de 
cea mai înaltă reputație, cu un nivel 
adecvat de expertiză și de diversitate. CEC 
poată să valorifice o rezervă mai mare de 
talente și idei decât ar putea-o face orice 
schemă națională, consolidând excelența
prin modul în care cei mai buni cercetători 

CEC îi sprijină pe cei mai talentați
cercetători cu finanțare flexibilă pe termen 
lung, pentru ca aceștia să poată continua 
cercetarea revoluționară cu potențial ridicat 
de rentabilitate și cu grad ridicat de risc. 
Acesta funcționează autonom, fiind condus 
de un Consiliu științific independent, 
echilibrat din punctul de vedere al 
genului și al disciplinelor, format din 
oameni de știință, ingineri și savanți de cea 
mai înaltă reputație, cu un nivel adecvat de 
expertiză și de diversitate. CEC poată să 
valorifice o rezervă mai mare de talente și 
idei decât ar putea-o face orice schemă 
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și cele mai bune idei concurează unele cu 
altele.

națională, consolidând cercetarea de înaltă 
calitate în toate domeniile științifice prin 
modul în care cei mai buni cercetători și 
cele mai bune idei concurează și 
cooperează pentru progresul întregii 
societăți umane.

Or. en

Amendamentul 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

CEC îi sprijină pe cei mai buni cercetători 
cu finanțare flexibilă pe termen lung, 
pentru ca aceștia să poată continua 
cercetarea revoluționară cu potențial ridicat 
de rentabilitate și cu grad ridicat de risc. 
Acesta funcționează autonom, fiind condus 
de un Consiliu științific independent format 
din oameni de știință, ingineri și savanți de 
cea mai înaltă reputație, cu un nivel 
adecvat de expertiză și de diversitate. CEC 
poată să valorifice o rezervă mai mare de 
talente și idei decât ar putea-o face orice 
schemă națională, consolidând excelența 
prin modul în care cei mai buni cercetători 
și cele mai bune idei concurează unele cu 
altele.

CEC îi sprijină pe cei mai buni cercetători, 
acordându-le o atenție specială tinerilor 
cercetători, cu finanțare flexibilă pe termen 
lung, pentru ca aceștia să poată continua 
cercetarea revoluționară cu potențial ridicat 
de rentabilitate și cu grad ridicat de risc. 
Acesta funcționează autonom, fiind condus 
de un Consiliu științific independent format 
din oameni de știință, ingineri și savanți de 
cea mai înaltă reputație, cu un nivel 
adecvat de expertiză și de diversitate. CEC 
poată să valorifice o rezervă mai mare de 
talente și idei decât ar putea-o face orice 
schemă națională, consolidând excelența 
prin modul în care cei mai buni cercetători 
și cele mai bune idei concurează unele cu 
altele.

Or. en

Amendamentul 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea de frontieră finanțată de CEC 
are un impact direct substanțial, sub forma 

Cercetarea de frontieră finanțată de CEC ar 
trebui să aibă un impact substanțial, sub 
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progreselor înregistrate la frontiera 
cunoașterii, deschizând drumuri către 
rezultate științifice și tehnologice noi și 
adesea neașteptate și către noi domenii de 
cercetare. La rândul său, acest lucru 
generează idei complet noi, care 
stimulează inovarea și inventivitatea la 
nivelul întreprinderilor și care abordează 
provocările societale. De asemenea, CEC 
are un impact structural semnificativ, 
ducând la creșterea calității sistemului 
european de cercetare, dincolo de 
cercetătorii și de acțiunile pe care le 
finanțează în mod direct. Acțiunile și 
cercetătorii finanțați de CEC stabilesc un 
obiectiv care constituie o sursă de 
inspirație pentru cercetarea de frontieră din 
Europa, sporindu-i vizibilitatea și făcând-o 
mai atractivă ca loc de muncă și de 
colaborare pentru cei mai buni cercetători 
din lume. Prestigiul de a găzdui titulari de 
granturi CEC creează concurență între 
universitățile și organizațiile de cercetare 
din Europa pentru a oferi cele mai atractive 
condiții cercetătorilor de vârf și, în mod 
indirect, poate să le ajute să își evalueze 
punctele forte și punctele slabe în acest 
domeniu și să realizeze reforme.

forma progreselor înregistrate la frontiera 
cunoașterii, deschizând drumuri către 
rezultate științifice, tehnologice și societale
noi și adesea neașteptate și către noi 
domenii de cercetare. La rândul său, acest 
lucru poate genera idei complet noi, care 
stimulează inovarea și inventivitatea la 
nivelul întreprinderilor și care abordează 
provocările societale. De asemenea, CEC 
are un impact structural semnificativ, 
ducând la creșterea calității sistemului 
european de cercetare, dincolo de 
cercetătorii și de acțiunile pe care le 
finanțează în mod direct. Acțiunile și 
cercetătorii finanțați de CEC stabilesc un 
obiectiv care constituie o sursă de 
inspirație pentru cercetarea de frontieră din 
Europa, sporindu-i vizibilitatea și făcând-o 
mai atractivă ca loc de muncă și de 
colaborare pentru cei mai buni cercetători 
din lume. Prestigiul de a găzdui titulari de 
granturi CEC creează concurență între 
universitățile și organizațiile de cercetare 
din Europa pentru a oferi cele mai atractive 
condiții cercetătorilor de vârf și, în mod 
indirect, poate să le ajute să își evalueze 
punctele forte și punctele slabe în acest 
domeniu și să realizeze reforme.

Or. en

Justificare

Cercetarea de vârf și de înaltă calitate în domeniul științelor sociale și umaniste nu ar trebui 
să fie uitată niciodată.

Amendamentul 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decalajul dintre performanța cercetării 
din SUA și cea din statele UE s-a redus în 
cei 10 ani care au trecut de la înființarea 
CEC. CEC finanțează un procentaj relativ 
mic din ansamblul activităților de cercetare 

CEC finanțează un procentaj relativ mic 
din ansamblul activităților de cercetare 
europene, însă, prin ceea ce face, are un 
impact științific disproporționat de mare. 
Impactul mediu al citării rezultatelor 
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europene, însă, prin ceea ce face, are un 
impact științific disproporționat de mare. 
Impactul mediu al citării rezultatelor 
cercetării sprijinite de CEC este comparabil 
cu cel al universităților de elită dedicate 
cercetării de la nivel mondial. Comparativ 
cu cei mai mari finanțatori ai cercetării 
din lume, CEC are o performanță a 
cercetării extrem de ridicată. CEC 
finanțează numeroase activități de 
cercetare de frontieră în numeroase 
domenii de cercetare în care au avut cel 
mai mare număr de citări, inclusiv în 
domeniile cu emergență rapidă. Deși 
finanțarea acordată de CEC este orientată 
către cercetarea de frontieră, ea a avut ca 
rezultat un număr semnificativ de brevete.

cercetării sprijinite de CEC este comparabil 
cu cel al universităților de elită dedicate 
cercetării de la nivel mondial. CEC are o 
performanță a cercetării comparabilă și 
uneori chiar mai mare decât performanța 
în domeniu a celor mai mari finanțatori ai 
cercetării din lume. CEC finanțează 
numeroase activități de cercetare de 
frontieră în numeroase domenii de 
cercetare în care au avut cel mai mare 
număr de citări, inclusiv în domeniile cu 
emergență rapidă.

Or. en

Justificare

Din cauza numărului relativ mic de beneficiari ai granturilor CEC în raport cu numărul 
cercetătorilor, pare, într-adevăr, nerealist să se considere că instituirea CEC ar avea un 
impact sistemic asupra reducerii decalajului dintre performanța cercetării din UE și cea din 
SUA.

Amendamentul 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, există dovezi clare că CEC 
atrage și finanțează cercetători de nivel 
excelent prin intermediul cererilor sale de 
propuneri și că acțiunile CEC produc un 
număr considerabil de rezultate dintre cele 
mai semnificative și cu impact ridicat ale 
cercetării din întreaga lume, în domeniile 
emergente care duc la descoperiri și la 
progrese majore. De asemenea, activitatea 
beneficiarilor de granturi CEC este în 
mare măsură interdisciplinară, aceștia 
colaborând la nivel internațional și
publicându-și în mod liber rezultatele 
obținute în toate domeniile cercetării, 

Prin urmare, există dovezi clare că CEC 
atrage și finanțează cercetători de nivel 
excelent prin intermediul cererilor sale de 
propuneri și că acțiunile CEC produc un 
număr considerabil de rezultate dintre cele 
mai semnificative și cu impact ridicat ale 
cercetării din întreaga lume, în domeniile 
emergente care duc la descoperiri și la 
progrese majore. Beneficiarii de granturi 
CEC colaborează la nivel internațional,
publicându-și în mod liber rezultatele 
obținute în toate domeniile cercetării, 
inclusiv în cel al științelor sociale și 
umaniste. De asemenea, se așteaptă ca 
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inclusiv în cel al științelor sociale și 
umaniste.

activitatea beneficiarilor granturilor CEC 
să devină din ce în ce mai 
interdisciplinară.

Or. en

Justificare

Interdisciplinaritatea reprezintă un obiectiv ambițios, care merită urmărit, însă este departe 
de a fi o realitate.

Amendamentul 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, există deja dovezi privind 
efectele pe termen mai lung ale granturilor 
CEC asupra carierelor, asupra formării 
unor doctoranzi și postdoctoranzi cu înaltă 
calificare, asupra creșterii vizibilității și a 
prestigiului la nivel mondial ale cercetării 
europene, precum și asupra sistemelor de 
cercetare naționale, pentru care constituie o 
referință solidă. Acest efect este deosebit 
de valoros în cadrul modelului de excelență 
distribuită al UE, deoarece statutul conferit 
de finanțarea CEC poate constitui un 
indicator mai exact al calității cercetării 
decât recunoașterea bazată pe statutul 
conferit de instituții și, deci, se poate 
substitui acesteia. Acest lucru permite unor 
persoane fizice, instituții, regiuni și țări 
ambițioase să profite de această inițiativă și 
să își dezvolte profilurile de cercetare în 
care sunt deosebit de competente.

De asemenea, există dovezi privind 
efectele pe termen mai lung ale granturilor 
CEC asupra carierelor, asupra formării 
unor cercetători și titulari recunoscuți de 
diplome de doctorat cu înaltă calificare, 
asupra creșterii vizibilității și a prestigiului 
la nivel mondial ale cercetării europene, 
precum și asupra sistemelor de cercetare 
naționale, pentru care constituie o referință 
solidă. Acest efect este deosebit de valoros 
în cadrul modelului de excelență distribuită 
al UE, deoarece statutul conferit de 
finanțarea CEC poate constitui un indicator 
mai fiabil și mai simplu al calității 
cercetării decât alți indicatori utilizați în 
prezent și, deci, se poate substitui acestora. 
Acest lucru permite unor persoane fizice, 
instituții, regiuni și țări ambițioase să 
profite de această inițiativă și să își 
dezvolte profilurile de cercetare în care 
sunt deosebit de competente.

Or. en

Justificare

Ar trebui să adoptăm o definiție acceptată la scară mai largă și mai europeană a profilurilor 
carierelor în domeniul cercetării https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors)
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Indicatorul propus pe baza obținerii de granturi CEC ar constitui, în orice caz, un indicator 
al „statutului” instituțiilor. Acesta este motivul pentru care propunem modificarea tezei 
relevante.

Amendamentul 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea rezultate ale cercetării cu un 
impact potențial ridicat la nivel societal și 
economic și stabilirea de către CEC a unui 
obiectiv clar, care să reprezinte o sursă de 
inspirație pentru cercetarea de frontieră din 
UE, din întreaga Europă și de la nivel 
internațional. Urmărind să transforme UE 
într-un mediu mai atractiv pentru cei mai 
buni oameni de știință din lume, CEC va 
avea ca obiectiv îmbunătățirea 
cuantificabilă a ponderii UE între cele 1 % 
cel mai des citate publicații de vârf din 
lume și creșterea substanțială a numărului 
de cercetători de nivel excelent din afara 
Europei pe care îi finanțează. Finanțarea 
din partea CEC se acordă în conformitate 
cu principiile consacrate prezentate în 
continuare. Excelența științifică reprezintă 
unicul criteriu pe baza căruia se acordă 
granturile CEC. CEC funcționează pe baza 
unei abordări „ascendente”, fără priorități 
prestabilite.

Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea rezultate ale cercetării cu un 
impact potențial ridicat la nivel societal și 
economic și stabilirea de către CEC a unui 
obiectiv clar, care să reprezinte o sursă de 
inspirație pentru cercetarea de frontieră din 
UE, din întreaga Europă și de la nivel 
internațional. Urmărind să transforme UE 
într-un mediu mai atractiv pentru cei mai 
buni oameni de știință din lume, CEC va 
avea ca obiectiv îmbunătățirea 
cuantificabilă a ponderii UE între cele 1 % 
cel mai des citate publicații de vârf din 
lume și creșterea substanțială a numărului 
de cercetători de nivel excelent din afara 
Europei pe care îi finanțează. Finanțarea 
din partea CEC se acordă în conformitate 
cu principiile consacrate prezentate în 
continuare. Excelența științifică reprezintă 
unicul criteriu pe baza căruia se acordă 
granturile CEC. CEC funcționează pe baza 
unei abordări „ascendente”, fără priorități 
prestabilite. Ar trebui să existe un 
echilibru între cercetarea și dezvoltarea 
fundamentală, aplicată și translațională, 
pentru a asigura o transpunere eficientă 
și rapidă a noilor descoperiri în tehnologii 
și produse comerciale concrete.

Or. en

Amendamentul 632
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea rezultate ale cercetării cu un 
impact potențial ridicat la nivel societal și 
economic și stabilirea de către CEC a unui 
obiectiv clar, care să reprezinte o sursă de 
inspirație pentru cercetarea de frontieră din 
UE, din întreaga Europă și de la nivel 
internațional. Urmărind să transforme UE 
într-un mediu mai atractiv pentru cei mai 
buni oameni de știință din lume, CEC va 
avea ca obiectiv îmbunătățirea 
cuantificabilă a ponderii UE între cele 1 % 
cel mai des citate publicații de vârf din 
lume și creșterea substanțială a numărului 
de cercetători de nivel excelent din afara 
Europei pe care îi finanțează. Finanțarea 
din partea CEC se acordă în conformitate 
cu principiile consacrate prezentate în 
continuare. Excelența științifică reprezintă 
unicul criteriu pe baza căruia se acordă 
granturile CEC. CEC funcționează pe baza 
unei abordări „ascendente”, fără priorități 
prestabilite.

Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea rezultate ale cercetării cu un 
impact potențial ridicat la nivel societal, de 
mediu și economic și stabilirea de către 
CEC a unui obiectiv clar, care să reprezinte 
o sursă de inspirație pentru cercetarea de 
frontieră din UE, din întreaga Europă și de 
la nivel internațional. Urmărind să 
transforme UE într-un mediu mai atractiv 
pentru cei mai buni oameni de știință din 
lume, CEC va avea ca obiectiv 
îmbunătățirea cuantificabilă a ponderii UE 
între cele 1 % cel mai des citate publicații 
de vârf din lume și creșterea substanțială a 
numărului de cercetători foarte talentați
din afara Europei pe care îi finanțează. 
Finanțarea din partea CEC se acordă în 
conformitate cu principiile consacrate 
prezentate în continuare. Cercetarea de 
înaltă calitate, cu cel mai mare impact 
preconizat asupra progresului științei,
reprezintă unicul criteriu pe baza căruia se 
acordă granturile CEC. CEC funcționează 
pe baza unei abordări „ascendente”, fără 
priorități prestabilite.

Or. en

Justificare

Teza „Excelența științifică reprezintă unicul criteriu ...”, pe lângă reluarea conceptului de 
„excelență”, care, după cum s-a menționat deja în repetate rânduri, nu poate fi măsurat (în 
timp ce calitatea poate fi măsurată) și, prin urmare, nu poate constitui un criteriu, contrazice 
afirmațiile de la alte paragrafe ale părții CEC despre impact (în sensul cel mai larg) și, de 
asemenea, de la începutul prezentului paragraf. Acesta este motivul pentru care propunem 
modificarea tezei relevante.

Amendamentul 633
Patrizia Toia
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Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea rezultate ale cercetării cu un 
impact potențial ridicat la nivel societal și 
economic și stabilirea de către CEC a unui 
obiectiv clar, care să reprezinte o sursă de 
inspirație pentru cercetarea de frontieră din 
UE, din întreaga Europă și de la nivel 
internațional. Urmărind să transforme UE 
într-un mediu mai atractiv pentru cei mai 
buni oameni de știință din lume, CEC va 
avea ca obiectiv îmbunătățirea 
cuantificabilă a ponderii UE între cele 1 % 
cel mai des citate publicații de vârf din 
lume și creșterea substanțială a numărului 
de cercetători de nivel excelent din afara 
Europei pe care îi finanțează. Finanțarea 
din partea CEC se acordă în conformitate 
cu principiile consacrate prezentate în 
continuare. Excelența științifică reprezintă 
unicul criteriu pe baza căruia se acordă 
granturile CEC. CEC funcționează pe baza 
unei abordări „ascendente”, fără priorități 
prestabilite.

Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea unor rezultate ale cercetării cu 
un impact potențial ridicat la nivel societal, 
economic și de mediu și stabilirea de către 
CEC a unui obiectiv clar, care să reprezinte 
o sursă de inspirație pentru cercetarea de 
frontieră din UE, din întreaga Europă și de 
la nivel internațional. Urmărind să 
transforme UE într-un mediu mai atractiv 
pentru cei mai buni oameni de știință din 
lume, CEC va avea ca obiectiv 
îmbunătățirea cuantificabilă a ponderii UE 
între cele 1 % cel mai des citate publicații
de vârf din lume și creșterea substanțială a 
numărului de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează. 
Finanțarea din partea CEC se acordă în 
conformitate cu principiile consacrate 
prezentate în continuare. Excelența 
științifică reprezintă unicul criteriu pe baza 
căruia se acordă granturile CEC. CEC 
funcționează pe baza unei abordări 
„ascendente”, fără priorități prestabilite.

Or. it

Justificare

Dimensiunea de mediu trebuie să fie luată în considerare: 25 % din fondurile Orizont Europa 
ar trebui să fie dedicate mediului.

Amendamentul 634
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea rezultate ale cercetării cu un 
impact potențial ridicat la nivel societal și 
economic și stabilirea de către CEC a unui 
obiectiv clar, care să reprezinte o sursă de 
inspirație pentru cercetarea de frontieră din 
UE, din întreaga Europă și de la nivel 
internațional. Urmărind să transforme UE 
într-un mediu mai atractiv pentru cei mai 
buni oameni de știință din lume, CEC va 
avea ca obiectiv îmbunătățirea 
cuantificabilă a ponderii UE între cele 1 % 
cel mai des citate publicații de vârf din 
lume și creșterea substanțială a numărului 
de cercetători de nivel excelent din afara 
Europei pe care îi finanțează. Finanțarea 
din partea CEC se acordă în conformitate 
cu principiile consacrate prezentate în 
continuare. Excelența științifică reprezintă 
unicul criteriu pe baza căruia se acordă 
granturile CEC. CEC funcționează pe baza 
unei abordări „ascendente”, fără priorități 
prestabilite.

Se preconizează că cercetarea finanțată de 
CEC va determina realizarea de progrese la 
frontierele cunoașterii, însoțite de publicații 
științifice de cea mai mare calitate, 
obținerea rezultate ale cercetării cu un 
impact potențial ridicat la nivel societal, 
economic și climatic și stabilirea de către 
CEC a unui obiectiv clar, care să reprezinte 
o sursă de inspirație pentru cercetarea de 
frontieră din UE, din întreaga Europă și de 
la nivel internațional. Urmărind să 
transforme UE într-un mediu mai atractiv 
pentru cei mai buni oameni de știință din 
lume, CEC va avea ca obiectiv 
îmbunătățirea cuantificabilă a ponderii UE 
între cele 1 % cel mai des citate publicații 
de vârf din lume și creșterea substanțială a 
numărului de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează. 
Finanțarea din partea CEC se acordă în 
conformitate cu principiile consacrate 
prezentate în continuare. Excelența 
științifică reprezintă unicul criteriu pe baza 
căruia se acordă granturile CEC. CEC 
funcționează pe baza unei abordări 
„ascendente”, fără priorități prestabilite.

Or. en

Amendamentul 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea cercetătorilor cu idei 
excelente să devină independenți și să își 
consolideze totodată propria echipă sau 
propriul program de cercetare;

– Punerea la dispoziția cercetătorilor 
aflați la început sau la mijloc de carieră a 
unor instrumente îmbunătățite, pentru 
dezvoltarea sau consolidarea propriilor 
echipe și linii de cercetare, ajutându-i 
astfel să devină independenți în faza cea 
mai productivă a carierei lor;

Or. en



AM\1159886RO.docx 45/91 PE625.595v01-00

RO

Amendamentul 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea cercetătorilor cu idei 
excelente să devină independenți și să își 
consolideze totodată propria echipă sau 
propriul program de cercetare;

– Sprijinirea cercetătorilor debutanți 
și tineri cu idei excelente să devină 
independenți și să își consolideze totodată 
propria echipă sau propriul program de 
cercetare, inclusiv a activităților de trecere 
de la MSCA la CEC (pre-CEC);

Or. en

Amendamentul 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea cercetătorilor cu idei 
excelente să devină independenți și să își 
consolideze totodată propria echipă sau 
propriul program de cercetare;

– Sprijinirea cercetătorilor cu idei 
excelente din orice domeniu de cercetare, 
atât fundamental, cât și aplicat, să devină 
independenți și să își consolideze totodată 
propria echipă sau propriul program de 
cercetare;

Or. en

Amendamentul 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea cercetătorilor cu idei 
excelente să devină independenți și să își 
consolideze totodată propria echipă sau 
propriul program de cercetare;

– Sprijinirea cercetătorilor 
recunoscuți cu idei excelente să devină 
independenți și să își consolideze totodată 
propria echipă sau propriul program de 
cercetare;

Or. en

Justificare

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Amendamentul 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 2 –
punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va stabili strategia științifică 
generală a CEC, ținând seama de 
posibilitățile și de necesitățile științifice ale 
Europei;

– va stabili strategia științifică 
generală a CEC, în concordanță cu planul 
strategic al Orizont Europa, ținând seama 
de posibilitățile și de necesitățile științifice 
ale Europei;

Or. en

Justificare

Acest lucru este necesar în cazul în care CEC face parte din programul-cadru, altfel ar trebui 
să devină un program complet independent, cu alte resurse financiare și bazat pe o inițiativă 
legislativă diferită.

Amendamentul 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 2 –
punctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se va asigura că granturile CEC – se va asigura că granturile CEC 
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sunt puse în aplicare în conformitate cu 
proceduri simple și transparente, care 
mențin accentul pe excelență, încurajează
inițiativa și combină flexibilitatea cu 
răspunderea prin monitorizarea continuă a 
calității acțiunilor și a punerii în aplicare;

sunt puse în aplicare în conformitate cu 
proceduri simple și transparente, care 
mențin accentul pe calitatea științifică 
ridicată, încurajează inițiativa și combină 
flexibilitatea cu răspunderea prin 
monitorizarea continuă a calității acțiunilor 
și a punerii în aplicare;

Or. en

Amendamentul 641
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 2 –
punctul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va revizui și va evalua realizările 
CEC, precum și calitatea și impactul 
cercetării finanțate de CEC și va formula 
recomandări cu privire la acțiunile 
corective sau viitoare;

– va revizui și va evalua realizările 
CEC, precum și calitatea și impactul 
cercetării finanțate de CEC și va formula 
recomandări cu privire la acțiunile 
corective sau viitoare; de asemenea, va 
solicita ca propunerile prezentate să fie 
relevante din punctul de vedere al climei 
atunci când programul atinge un nivel 
inferior obiectivului său de cheltuieli 
legate de schimbările climatice de 50 %, 
prevăzut la articolul 6b (nou) din 
[Regulamentul de instituire a 
programului-cadru];

Or. en

Amendamentul 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 2 –
punctul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va revizui și va evalua realizările 
CEC, precum și calitatea și impactul 

– va prezenta periodic spre revizuire 
și evaluare externă realizările CEC, 
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cercetării finanțate de CEC și va formula
recomandări cu privire la acțiunile 
corective sau viitoare;

precum și calitatea și impactul cercetării 
finanțate de CEC și, în consecință, va 
adopta recomandări și va elabora orientări
cu privire la acțiunile corective sau 
viitoare;

Or. en

Justificare

După cum s-a afirmat anterior, revizuirea și evaluarea performanței CEC nu pot fi 
încredințate CEC însuși. Acesta este un concept de bază al bunelor practici administrative.

Amendamentul 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele CEC va locui la Bruxelles pe 
durata mandatului său și va consacra cea 
mai mare parte a timpului său de 
lucru12activității CEC. Președintele va fi 
remunerat la un nivel corespunzător 
conducerii de vârf din cadrul Comisiei și 
va primi, din partea structurii specifice de 
punere în aplicare, sprijinul necesar pentru 
îndeplinirea funcțiilor sale.

Președintele CEC va locui la Bruxelles pe 
durata mandatului său și ar trebui să 
lucreze cu normă întreagă pentru CEC. 
Președintele va fi remunerat la un nivel 
corespunzător conducerii de vârf din cadrul 
Comisiei și va primi, din partea structurii 
specifice de punere în aplicare, sprijinul 
necesar pentru îndeplinirea funcțiilor sale.
Acesta ar trebui să se abțină de la a 
reprezenta, la nivel de consiliu de 
administrație, orice instituție publică sau 
privată și de la a participa la activități 
care ar putea duce la un conflict de 
interese cu îndatoririle sale de președinte 
al CEC.

_________________

12 În principiu, cel puțin 80 %.

Or. en

Amendamentul 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Structura specifică de punere în aplicare va 
fi responsabilă pentru toate aspectele legate 
de punerea în aplicare administrativă și de 
realizarea programului, în conformitate cu 
programul de lucru al CEC. Ea va pune în 
aplicare, în special, procedurile de 
evaluare, procesul de evaluare inter pares și 
de selecție, în conformitate cu strategia 
stabilită de Consiliul științific, și va asigura 
gestionarea financiară și științifică a 
granturilor. Structura specifică de punere în 
aplicare va sprijini Consiliul științific în 
îndeplinirea tuturor sarcinilor sale, astfel 
cum sunt stabilite mai sus, inclusiv 
elaborarea strategiei științifice a acestuia,
acțiunile sale de monitorizare a 
operațiunilor și revizuirea și evaluarea de 
către acesta a realizărilor CEC, precum și 
în activitățile sale de comunicare și de 
informare, va furniza accesul la 
documentele și datele necesare pe care le 
deține și va informa Consiliul științific cu 
privire la activitățile pe care le desfășoară.

Structura specifică de punere în aplicare va
fi responsabilă pentru toate aspectele legate 
de punerea în aplicare administrativă și de 
realizarea programului, în conformitate cu 
programul de lucru al CEC. Ea va pune în 
aplicare, în special, procedurile de 
evaluare, procesul de evaluare inter pares și 
de selecție, în conformitate cu strategia 
stabilită de Consiliul științific, și va asigura 
gestionarea financiară și științifică a 
granturilor. Structura specifică de punere în 
aplicare va sprijini Consiliul științific în 
îndeplinirea sarcinilor sale, astfel cum sunt 
stabilite mai sus, inclusiv acțiunile de 
monitorizare a operațiunilor, precum și în 
activitățile sale de comunicare și de 
informare, va furniza accesul la 
documentele și datele necesare pe care le 
deține și va informa Consiliul științific cu 
privire la activitățile pe care le desfășoară.

Or. en

Justificare

Implicarea structurii specifice de punere în aplicare în „dezvoltarea strategiei științifice a 
CEC” pare complet neadecvată. În plus, după cum s-a menționat deja, revizuirea și 
evaluarea realizărilor CEC ar trebui să fie încredințate unui organism extern.

Amendamentul 645
Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – paragraful 1 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va asigura continuitatea structurii 
specifice de punere în aplicare și delegarea 
de sarcini și responsabilități acesteia, 
ținând seama de punctele de vedere ale 
Consiliului științific;

– va monitoriza continuitatea 
structurii specifice de punere în aplicare și 
va asigura delegarea de sarcini și 
responsabilități acesteia, ținând seama de 
punctele de vedere ale Consiliului științific;
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Or. en

Amendamentul 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – paragraful 1 – liniuța 
5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va asigura adoptarea la timp a 
programului de lucru, va formula pozițiile 
privind metodologia de aplicare și normele 
de punere în aplicare necesare, inclusiv 
normele CEC privind depunerea și cu 
modelul de acord de grant al CEC, ținând 
seama de poziția Consiliului științific;

– va asigura adoptarea la timp a 
programului de lucru, va formula pozițiile 
privind metodologia de aplicare și normele 
de punere în aplicare necesare, inclusiv 
normele CEC privind depunerea și cu 
modelul de acord de grant al CEC, ținând 
seama de poziția Consiliului științific și de 
planul strategic al Orizont Europa;

Or. en

Amendamentul 647
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – paragraful 1 – liniuța 
7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în calitate de responsabilă cu 
punerea în aplicare generală a programului-
cadru de cercetare, va monitoriza structura 
specifică de punere în aplicare.

– în calitate de responsabilă cu 
punerea în aplicare generală a programului-
cadru de cercetare, va monitoriza structura 
specifică de punere în aplicare, precum și 
performanța în ceea ce privește 
contribuția la îndeplinirea obiectivului de 
cheltuieli relevante din punct de vedere 
climatic de 50 %, în conformitate cu 
articolul 6b (nou) din [Regulamentul de 
instituire a programului-cadru].

Or. en
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Amendamentul 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – paragraful 1 – liniuța 
7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în calitate de responsabilă cu 
punerea în aplicare generală a programului-
cadru de cercetare, va monitoriza structura 
specifică de punere în aplicare.

– în calitate de responsabilă cu 
punerea în aplicare generală a programului-
cadru de cercetare, va monitoriza 
activitățile Consiliului științific și ale 
structurii specifice de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 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 rezervă importantă 
din punct de vedere cantitativ de resurse 
umane reziliente 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 societale 
actuale și viitoare, cum ar fi schimbările 
demografice majore din Europa. În scopul 
asigurării celui mai înalt nivel de calitate, 
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.

Or. en

Amendamentul 650
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
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Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 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. În scopul asigurării excelenței, 
cercetătorii trebuie să fie mobili, să aibă 
acces deplin la infrastructura de cea mai 
înaltă calitate, 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.

Or. en

Amendamentul 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de mobilitate vor asigura în 
mod efectiv egalitatea de șanse dintre 
bărbați și femei și vor include măsuri 
specifice în sensul eliminării obstacolelor 
din calea mobilității cercetătoarelor.

Or. en

Amendamentul 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa este un motor științific, cu Europa este un motor științific, cu 
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aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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+).

aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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.
Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui 
acordată atenție schemelor care 
facilitează echilibrul între viața de familie 
și cea profesională, inclusiv printr-o 
flexibilitate mai mare pentru cercetătorii 
de ambele sexe, pentru a facilita 
concilierea vieții de familie cu viața 
profesională. Garantarea egalității 
depline de gen în toate sectoarele, inclusiv 
în cele ale științei, tehnologiei și inovării, 
reprezintă o condiție esențială pentru 
dezvoltarea economică globală. În plus, 
pentru a asigura sinergii și o răspândire 
mai largă a excelenței, marca de excelență 
va fi aplicată în continuare cererilor 
lansate în cadrul acțiunilor Marie 
Skłodowska-Curie; condițiile de lucru ale 
cercetătorilor trebuie îmbunătățite și mai 
mult în întregul Spațiu European al 
Cercetării (SEC), inclusiv prin abordarea 
diferențelor de remunerare dintre 
cercetătorii din diferite state membre ale 
UE implicați în proiectele din programele-
cadru de C&I ale UE. 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+).

Or. en
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Amendamentul 653
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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+).

Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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. Pentru a atinge acest obiectiv, ar 
trebui să se acorde atenție schemelor care 
facilitează echilibrul între viața de familie 
și cea profesională. Garantarea egalității 
depline de gen în toate sectoarele, inclusiv 
în cele ale științei, tehnologiei și inovării, 
reprezintă o condiție esențială pentru 
dezvoltarea economică globală. 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+).

Or. en
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Amendamentul 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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+).

Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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 intensifice
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 și o participare crescută 
la programe și activități de cercetare și 
inovare de înaltă calitate, 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+).

Or. en

Amendamentul 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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+).

Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
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 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+).

Or. en

Amendamentul 656
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) se axează pe cercetarea de nivel 
excelent, care este pe deplin ascendentă, 
deschisă oricărui domeniu de cercetare și 
inovare, de la cercetarea de bază, până la 
comercializare și la crearea de servicii 
inovatoare. Printre acestea se numără 
domeniile de cercetare reglementate în 
temeiul Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene și al Tratatului de 

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) se axează pe cercetarea de nivel 
excelent, care este pe deplin ascendentă, 
deschisă oricărui domeniu de cercetare și 
inovare, de la cercetarea de bază, până la 
comercializare și la crearea de servicii 
inovatoare. Printre acestea se numără 
domeniile de cercetare reglementate în 
temeiul Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene și al Tratatului de 
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instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom). În cazul în 
care apar nevoi specifice și devin 
disponibile surse de finanțare suplimentare, 
MSCA pot viza anumite activități legate 
de provocări specifice (inclusiv misiunile 
identificate), anumite tipuri de instituții de 
cercetare și inovare sau anumite locații 
geografice, pentru a răspunde la evoluția 
cerințelor Europei în materie de 
competențe, de formare în domeniul 
cercetării, de dezvoltare a carierei și de 
schimb de cunoștințe

instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom). În acest scop 
se utilizează surse de finanțare 
suplimentare care devin disponibile.

Or. en

Amendamentul 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) se axează pe cercetarea de nivel 
excelent, care este pe deplin ascendentă, 
deschisă oricărui domeniu de cercetare și 
inovare, de la cercetarea de bază, până la 
comercializare și la crearea de servicii 
inovatoare. Printre acestea se numără 
domeniile de cercetare reglementate în 
temeiul Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene și al Tratatului de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom). În cazul în 
care apar nevoi specifice și devin 
disponibile surse de finanțare suplimentare, 
MSCA pot viza anumite activități legate de 
provocări specifice (inclusiv misiunile 
identificate), anumite tipuri de instituții de 
cercetare și inovare sau anumite locații 
geografice, pentru a răspunde la evoluția 
cerințelor Europei în materie de 
competențe, de formare în domeniul 
cercetării, de dezvoltare a carierei și de 
schimb de cunoștințe

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) se axează pe cercetarea de înaltă 
calitate și ascendentă, deschisă oricărui 
domeniu, de la cercetarea de bază, până la 
comercializare și la crearea de servicii 
inovatoare. Printre acestea se numără 
domeniile de cercetare reglementate în 
temeiul Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene și al Tratatului de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom). În cazul în 
care apar nevoi specifice și devin 
disponibile surse de finanțare suplimentare, 
MSCA pot viza anumite activități legate de 
provocări specifice (inclusiv misiunile 
identificate), anumite tipuri de instituții de 
cercetare și inovare sau anumite locații 
geografice, pentru a răspunde la evoluția 
cerințelor Europei în materie de 
competențe, de formare în domeniul 
cercetării, de dezvoltare a carierei și de 
schimb de cunoștințe.
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Or. en

Amendamentul 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, 
la nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat care să le 
permită cercetătorilor să își dezvolte aria 
de cercetare și în care să fie implicate 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice din diferite țări. În acest 
mod se vor dezvolta și îmbunătăți 
perspectivele de carieră ale tinerilor 
cercetători absolvenți de studii post-
universitare, atât în sectorul public, cât și 
în cel privat.

Or. en

Amendamentul 659
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

MSCA reprezintă principalul instrument la 
nivelul UE pentru atragerea cercetătorilor 
din țări terțe în Europa, contribuind astfel 
în mod substanțial la cooperarea 
internațională în domeniul cercetării și 
inovării. S-a demonstrat că MSCA nu 
numai că au un impact pozitiv asupra 
persoanelor fizice, a organizațiilor și la 
nivel de sistem, ci conduc, de asemenea, la 
rezultate revoluționare și cu impact ridicat 

MSCA reprezintă principalul instrument la 
nivelul UE pentru atragerea cercetătorilor 
din țări terțe în Europa, contribuind astfel 
în mod substanțial la competitivitatea 
științifică și economică europeană și la
cooperarea internațională în domeniul 
cercetării și inovării. S-a demonstrat că 
MSCA nu numai că au un impact pozitiv 
asupra persoanelor fizice, a organizațiilor 
și la nivel de sistem, ci conduc, de 
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în domeniul cercetării, contribuind totodată 
în mod semnificativ la soluționarea 
provocărilor societale și strategice. 
Investiția pe termen lung în oameni este 
rentabilă, după cum o arată numărul de 
câștigători ai premiului Nobel care sunt fie 
foști bursierii, fie foști supraveghetori 
MSCA.

asemenea, la rezultate revoluționare și cu 
impact ridicat în domeniul cercetării, 
contribuind totodată în mod semnificativ la 
soluționarea provocărilor societale și 
strategice. Investiția pe termen lung în 
oameni este rentabilă, după cum o arată 
numărul de câștigători ai premiului Nobel 
care sunt fie foști bursieri, fie foști 
supraveghetori MSCA.

Or. en

Amendamentul 660
Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

MSCA reprezintă principalul instrument la 
nivelul UE pentru atragerea cercetătorilor 
din țări terțe în Europa, contribuind astfel 
în mod substanțial la cooperarea 
internațională în domeniul cercetării și 
inovării. S-a demonstrat că MSCA nu 
numai că au un impact pozitiv asupra 
persoanelor fizice, a organizațiilor și la 
nivel de sistem, ci conduc, de asemenea, la 
rezultate revoluționare și cu impact ridicat 
în domeniul cercetării, contribuind totodată 
în mod semnificativ la soluționarea 
provocărilor societale și strategice. 
Investiția pe termen lung în oameni este 
rentabilă, după cum o arată numărul de 
câștigători ai premiului Nobel care sunt fie 
foști bursierii, fie foști supraveghetori 
MSCA.

MSCA, împreună cu CEC, reprezintă 
principalul instrument la nivelul UE pentru 
atragerea cercetătorilor din țări terțe în 
Europa, contribuind astfel în mod 
substanțial la cooperarea internațională în 
domeniul cercetării și inovării. S-a 
demonstrat că MSCA nu numai că au un 
impact pozitiv asupra persoanelor fizice, a 
organizațiilor și la nivel de sistem, ci 
conduc, de asemenea, la rezultate 
revoluționare și cu impact ridicat în 
domeniul cercetării, contribuind totodată în 
mod semnificativ la soluționarea 
provocărilor societale și strategice. 
Investiția pe termen lung în oameni este 
rentabilă, după cum o arată numărul de 
câștigători ai premiului Nobel care sunt fie 
foști bursierii, fie foști supraveghetori 
MSCA.

Or. en

Amendamentul 661
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
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Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 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, a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite,
precum și a angajamentelor asumate de 
UE în temeiul Acordului de la Paris.

Or. en

Amendamentul 662
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

MSCA contribuie la transformarea SEC 
într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 
și mai atractiv la scară mondială. Acest 
obiectiv poate fi realizat prin axarea asupra 
unei noi generații de cercetători cu un nivel 
ridicat de calificare și prin sprijinirea 
talentelor emergente din întreaga UE și din 
afara acesteia; prin încurajarea difuzării și 
aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 
politicilor europene, al economiei și al 
societății, printre altele prin îmbunătățirea 
măsurilor de comunicare științifică și 
informare a publicului; prin facilitarea 
cooperării între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și prin 
exercitarea unui impact pronunțat de 
structurare asupra SEC, pledând pentru o 
piață deschisă a forței de muncă și stabilind 
standarde pentru formarea profesională de 

MSCA contribuie la transformarea SEC 
într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 
și mai atractiv la scară mondială. Acest 
obiectiv poate fi realizat prin axarea asupra 
unei noi generații de cercetători cu un nivel 
ridicat de calificare și prin sprijinirea 
talentelor emergente, în special a 
cercetătorilor aflați la început de carieră,
din întreaga UE și din afara acesteia; de 
asemenea, li se acordă o atenție deosebită 
cercetătorilor și oamenilor de știință care 
au sosit recent în Europa ca migranți și 
care au o diplomă de studii superioare și 
ar trebui să beneficieze de posibilitatea de 
a fi integrați cât mai repede posibil în 
comunitatea și în structurile științifice 
europene; prin încurajarea difuzării și 
aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 
politicilor europene, al economiei și al 
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calitate, condiții de angajare atractive și 
recrutarea deschisă pentru toți cercetătorii.

societății, printre altele prin îmbunătățirea 
măsurilor de comunicare științifică și 
informare a publicului; prin facilitarea 
cooperării între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și prin 
exercitarea unui impact pronunțat de 
structurare asupra SEC, pledând pentru o 
piață deschisă a forței de muncă și stabilind 
standarde pentru formarea profesională de 
calitate, condiții de angajare atractive și 
recrutarea deschisă pentru toți cercetătorii, 
cu acordarea unei atenții deosebite 
cercetătorilor și oamenilor de știință care 
au sosit recent în Europa ca migranți.

Or. en

Amendamentul 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

MSCA contribuie la transformarea SEC 
într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 
și mai atractiv la scară mondială. Acest 
obiectiv poate fi realizat prin axarea asupra 
unei noi generații de cercetători cu un nivel 
ridicat de calificare și prin sprijinirea 
talentelor emergente din întreaga UE și din 
afara acesteia; prin încurajarea difuzării și 
aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 
politicilor europene, al economiei și al 
societății, printre altele prin îmbunătățirea 
măsurilor de comunicare științifică și 
informare a publicului; prin facilitarea 
cooperării între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și prin 
exercitarea unui impact pronunțat de 
structurare asupra SEC, pledând pentru o 
piață deschisă a forței de muncă și stabilind 
standarde pentru formarea profesională de 
calitate, condiții de angajare atractive și 
recrutarea deschisă pentru toți cercetătorii.

MSCA contribuie la transformarea SEC 
într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 
și mai atractiv la scară mondială. Acest 
obiectiv poate fi realizat prin axarea asupra 
unei noi generații de cercetători cu un nivel 
ridicat de calificare și prin sprijinirea 
talentelor emergente din întreaga UE și din 
afara acesteia; prin încurajarea difuzării și 
aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 
politicilor europene, al economiei și al 
societății, printre altele prin îmbunătățirea 
măsurilor de comunicare științifică și 
informare a publicului; prin facilitarea 
cooperării între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și prin 
exercitarea unui impact pronunțat de 
structurare asupra SEC, pledând pentru o 
piață deschisă a forței de muncă, 
garantând drepturile lucrătorilor și 
stabilind standarde pentru formarea 
profesională de calitate, condiții de 
angajare atractive și neprecare, precum și 
recrutarea deschisă pentru toți cercetătorii.
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Or. en

Amendamentul 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

MSCA contribuie la transformarea SEC 
într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 
și mai atractiv la scară mondială. Acest 
obiectiv poate fi realizat prin axarea asupra 
unei noi generații de cercetători cu un nivel 
ridicat de calificare și prin sprijinirea 
talentelor emergente din întreaga UE și din 
afara acesteia; prin încurajarea difuzării și 
aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 
politicilor europene, al economiei și al 
societății, printre altele prin îmbunătățirea 
măsurilor de comunicare științifică și 
informare a publicului; prin facilitarea 
cooperării între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și prin 
exercitarea unui impact pronunțat de 
structurare asupra SEC, pledând pentru o 
piață deschisă a forței de muncă și stabilind 
standarde pentru formarea profesională de 
calitate, condiții de angajare atractive și 
recrutarea deschisă pentru toți cercetătorii.

MSCA contribuie la transformarea SEC 
într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 
și mai atractiv la scară mondială. Acest 
obiectiv este realizat prin axarea asupra 
unei noi generații de cercetători cu un nivel 
ridicat de calificare și prin sprijinirea 
talentelor emergente din întreaga UE și din 
afara acesteia; prin încurajarea difuzării și 
aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 
politicilor europene, al economiei și al 
societății, printre altele prin îmbunătățirea 
măsurilor de comunicare științifică și 
informare a publicului; prin facilitarea 
cooperării între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și prin 
exercitarea unui impact pronunțat de 
structurare asupra SEC, pledând pentru o 
piață deschisă a forței de muncă și stabilind 
standarde pentru formarea profesională de 
calitate, condiții de angajare atractive și 
recrutarea transparentă și bazată pe 
merite, deschisă pentru toți cercetătorii.

Or. en

Justificare

Este interesant că obiectivele extrem de ambițioase ale CEC „sunt” realizate, în timp ce 
obiectivele rezonabile, fezabile și deja demonstrate ale MSCA „pot fi” realizate.

Amendamentul 665
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2.2.1. Cultivarea excelenței prin 
intermediul mobilității transfrontaliere, 
transsectoriale și transdisciplinare a 
cercetătorilor

2.2.1. Cultivarea excelenței prin 
intermediul mobilității transfrontaliere, 
transsectoriale și transdisciplinare a 
cercetătorilor, inclusiv al accesului la 
infrastructura de cercetare

Or. en

Amendamentul 666
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE trebuie să rămână o referință pentru 
cercetarea de nivel excelent și, deci, 
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.

UE trebuie să rămână o referință pentru 
cercetarea de nivel excelent și, deci, 
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 să aibă acces la 
infrastructură de cea mai înaltă calitate 
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.

Or. en

Amendamentul 667
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Experiențe de mobilitate în 
interiorul și în afara Europei, pentru a le 
permite celor mai buni sau mai promițători 
cercetători, indiferent de naționalitate, să 

– Experiențe de mobilitate în 
interiorul și în afara Europei, pentru a le 
permite celor mai buni sau mai promițători 
cercetători, indiferent de naționalitate, să 
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întreprindă activități de cercetare de nivel 
excelent și să își dezvolte competențele și 
carierele, atât în sectorul academic, cât și în 
cel neacademic.

întreprindă activități de cercetare de nivel 
excelent și să își dezvolte competențele și
carierele, atât în sectorul academic, cât și în 
cel neacademic, inclusiv să aibă acces la 
infrastructura de cercetare.

Or. en

Amendamentul 668
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Experiențe de mobilitate în 
interiorul și în afara Europei, pentru a le 
permite celor mai buni sau mai promițători 
cercetători, indiferent de naționalitate, să 
întreprindă activități de cercetare de nivel 
excelent și să își dezvolte competențele și 
carierele, atât în sectorul academic, cât și în 
cel neacademic.

– Experiențe de mobilitate în 
interiorul și în afara Europei, pentru a le 
permite celor mai buni sau mai promițători 
cercetători, indiferent de naționalitate, să 
întreprindă activități de cercetare de nivel 
excelent și să își dezvolte competențele și 
carierele, atât în sectorul academic, 
inclusiv în infrastructurile de cercetare,
cât și în cel neacademic.

Or. en

Amendamentul 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Experiențe de mobilitate în 
interiorul și în afara Europei, pentru a le 
permite celor mai buni sau mai promițători 
cercetători, indiferent de naționalitate, să 
întreprindă activități de cercetare de nivel 
excelent și să își dezvolte competențele și 
carierele, atât în sectorul academic, cât și în 
cel neacademic.

– Experiențe de mobilitate în 
interiorul și în afara Europei, pentru a le 
permite celor mai buni sau mai promițători 
cercetători, indiferent de naționalitate, să 
întreprindă activități de cercetare de cea 
mai înaltă calitate și să își dezvolte 
competențele și carierele, atât în sectorul 
academic, cât și în cel neacademic.



AM\1159886RO.docx 65/91 PE625.595v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Experiențe de mobilitate adresate 
țărilor subreprezentate în programul-
cadru, pentru a le permite celor mai buni 
sau mai promițători cercetători, indiferent 
de naționalitate, să întreprindă activități 
de cercetare de nivel excelent și să își 
dezvolte competențele și carierele, atât în 
sectorul academic, cât și în cel 
neacademic.

Or. en

Amendamentul 671
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 2 – liniuța 
1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Facilitarea accesului oamenilor de 
știință și cercetătorilor promițători, care 
au sosit recent în Europa ca migranți, la 
cercetarea de nivel excelent, precum și 
dezvoltarea competențelor și a carierei lor 
atât în sectorul academic, cât și în cel 
neacademic.

Or. en

Amendamentul 672
Christian Ehler
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Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii economice 
și sociale. Acest lucru poate fi realizat prin 
formarea cercetătorilor pentru a-și dezvolta 
în continuare competențele de bază în 
materie de cercetare, precum și pentru a-și 
îmbunătăți competențele transferabile, cum 
ar fi creativitatea și spiritul antreprenorial. 
Aceasta le va permite să facă față 
provocărilor globale actuale și viitoare și 
să-și îmbunătățească perspectivele 
profesionale și potențialul de inovare.

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței 
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii științifice,
economice și sociale. Acest lucru poate fi 
realizat prin formarea cercetătorilor pentru 
a-și dezvolta în continuare competențele de 
bază în materie de cercetare, precum și 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
transferabile, cum ar fi creativitatea și 
spiritul antreprenorial, inclusiv înțelegerea 
beneficiilor pe care standardele le aduc 
comercializării de noi produse și servicii. 
Aceasta le va permite să facă față 
provocărilor globale actuale și viitoare și 
să-și îmbunătățească perspectivele 
profesionale și potențialul de inovare.

Or. en

Amendamentul 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței 
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii economice 
și sociale. Acest lucru poate fi realizat prin 
formarea cercetătorilor pentru a-și dezvolta 
în continuare competențele de bază în 
materie de cercetare, precum și pentru a-și 
îmbunătăți competențele transferabile, cum 

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței 
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii economice 
și sociale. Acest lucru poate fi realizat prin 
formarea cercetătorilor pentru a-și dezvolta 
în continuare competențele de bază în 
materie de cercetare, precum și pentru a-și 
îmbunătăți competențele transferabile, cum 
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ar fi creativitatea și spiritul antreprenorial. 
Aceasta le va permite să facă față 
provocărilor globale actuale și viitoare și 
să-și îmbunătățească perspectivele 
profesionale și potențialul de inovare.

ar fi creativitatea, responsabilitatea și 
deschiderea față de societate. Aceasta le 
va permite să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare și să-și îmbunătățească 
perspectivele profesionale și potențialul de 
inovare.

Or. en

Justificare

Existența unui număr mai mare de antreprenori cu experiență în cercetare reprezintă, în mod 
cert, un lucru bun, dar la fel de bună este și existența unui anumit număr de administratori 
publici, politicieni și manageri de vârf cu experiență în cercetare. Prin urmare, accentul nu 
poate fi limitat la „spiritul antreprenorial”. Cercetătorii ar trebui „să se răspândească” în 
întreaga societate.

Amendamentul 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței 
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii economice 
și sociale. Acest lucru poate fi realizat prin 
formarea cercetătorilor pentru a-și dezvolta 
în continuare competențele de bază în 
materie de cercetare, precum și pentru a-și 
îmbunătăți competențele transferabile, cum 
ar fi creativitatea și spiritul antreprenorial. 
Aceasta le va permite să facă față 
provocărilor globale actuale și viitoare și 
să-și îmbunătățească perspectivele 
profesionale și potențialul de inovare.

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței 
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii științifice,
economice și sociale. Acest lucru poate fi 
realizat prin formarea cercetătorilor pentru 
a-și dezvolta în continuare competențele de 
bază în materie de cercetare, precum și 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
transferabile, cum ar fi creativitatea și 
spiritul antreprenorial. Aceasta le va 
permite să facă față provocărilor societale
actuale și viitoare și să-și îmbunătățească 
perspectivele profesionale și potențialul de 
inovare.

Or. en
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Amendamentul 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței 
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii economice 
și sociale. Acest lucru poate fi realizat prin 
formarea cercetătorilor pentru a-și dezvolta 
în continuare competențele de bază în 
materie de cercetare, precum și pentru a-și 
îmbunătăți competențele transferabile, cum 
ar fi creativitatea și spiritul antreprenorial. 
Aceasta le va permite să facă față 
provocărilor globale actuale și viitoare și 
să-și îmbunătățească perspectivele 
profesionale și potențialul de inovare.

UE are nevoie de o bază solidă, rezilientă 
și creativă de resurse umane, care să dețină 
combinația adecvată de competențe pentru 
a răspunde necesităților viitoare ale pieței 
forței de muncă, a inova și a transforma 
cunoștințele și ideile în produse și servicii 
în scopul obținerii de beneficii științifice,
economice și sociale. Acest lucru poate fi 
realizat prin formarea cercetătorilor pentru 
a-și dezvolta în continuare competențele de 
bază în materie de cercetare, precum și 
pentru a-și îmbunătăți competențele 
transferabile, cum ar fi creativitatea și 
spiritul antreprenorial. Aceasta le va 
permite să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare și să-și îmbunătățească 
perspectivele profesionale și potențialul de 
inovare.

Or. en

Amendamentul 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Programe de formare în scopul 
dotării cercetătorilor cu o varietate de 
competențe relevante pentru a face față 
provocărilor globale actuale și viitoare.

– Programe de formare în scopul 
dotării cercetătorilor cu o varietate de 
competențe relevante pentru a face față 
provocărilor societale actuale și viitoare.

Or. en

Amendamentul 677



AM\1159886RO.docx 69/91 PE625.595v01-00

RO

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.3. Consolidarea capitalului uman și a 
dezvoltării competențelor în întregul Spațiu 
European al Cercetării

2.2.3. Consolidarea resurselor umane și a 
dezvoltării competențelor în întregul Spațiu 
European al Cercetării

Or. en

Amendamentul 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a încuraja excelența, a promova 
cooperarea între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și a crea 
un efect de structurare pozitiv, trebuie ca 
standardele de formare de înaltă calitate,
bunele condiții de lucru și evoluția efectivă 
a carierei cercetătorilor să fie răspândite pe 
scară mai largă în întregul SEC. Acest 
lucru va contribui la modernizarea sau 
îmbunătățirea programelor și a sistemelor 
de formare în domeniul cercetării, precum 
și la creșterea atractivității la nivel mondial 
a instituțiilor.

Pentru a încuraja excelența, a promova 
cooperarea între organizațiile care 
desfășoară activități de cercetare și a crea 
un efect de structurare pozitiv, trebuie ca 
standardele de formare de înaltă calitate, 
bunele condiții de lucru, cum ar fi plata 
egală la toate nivelurile în țările 
europene, și evoluția efectivă a carierei 
cercetătorilor să fie răspândite pe scară mai 
largă în întregul SEC. Acest lucru va 
contribui la modernizarea sau 
îmbunătățirea programelor și a sistemelor 
de formare în domeniul cercetării, precum 
și la creșterea atractivității la nivel mondial 
a instituțiilor.

Or. en

Amendamentul 679
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 2 – liniuța 
1



PE625.595v01-00 70/91 AM\1159886RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Programe de formare pentru 
încurajarea excelenței și răspândirea 
bunelor practici la nivelul instituțiilor și al 
sistemelor de cercetare și inovare;

– Programe de formare, după caz în 
complementaritate cu activitățile 
educaționale ale EIT, pentru încurajarea 
excelenței și răspândirea bunelor practici la 
nivelul instituțiilor și al sistemelor de 
cercetare și inovare;

Or. en

Amendamentul 680
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sinergiile între sistemele și programele de 
cercetare și inovare de la nivelul UE, 
regional și național trebuie consolidate 
considerabil. Acest lucru poate fi realizat în 
special prin sinergii și complementarități 
cu alte părți ale programului Orizont 
Europa, cum ar fi Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) și alte 
programe ale UE, în special FSE+, inclusiv 
printr-o „marcă de excelență”.

Sinergiile între sistemele și programele de 
cercetare și inovare de la nivelul UE, 
regional și național trebuie consolidate 
considerabil. Acest lucru poate fi realizat în 
special prin sinergii și complementarități 
cu alte părți ale programului Orizont 
Europa, cum ar fi Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) și alte 
programe ale UE, în special FSE+, inclusiv 
printr-o „marcă de excelență”. Pentru a 
fructifica sinergiile dintre programe, 
normele trebuie să fie raționalizate și 
simplificate.

Or. en

Amendamentul 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sinergiile între sistemele și programele de 
cercetare și inovare de la nivelul UE, 
regional și național trebuie consolidate 
considerabil. Acest lucru poate fi realizat în 

Sinergiile între sistemele și programele de 
cercetare și inovare de la nivelul UE, 
regional și național trebuie consolidate 
considerabil. Acest lucru poate fi realizat în 
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special prin sinergii și complementarități 
cu alte părți ale programului Orizont 
Europa, cum ar fi Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) și alte 
programe ale UE, în special FSE+, inclusiv 
printr-o „marcă de excelență”.

special prin sinergii și complementarități 
și, mai presus de toate, prin 
interoperabilitatea cu alte părți ale 
programului Orizont Europa, cum ar fi 
Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) și alte programe ale UE, 
în special FSE+, inclusiv, de exemplu,
printr-o abordare bazată pe o „marcă de 
excelență”.

Or. en

Amendamentul 682
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sensibilizarea cu privire la activitățile 
programului și recunoașterea publică a 
cercetătorilor trebuie îmbunătățite în 
întreaga UE și în afara acesteia, pentru a 
spori vizibilitatea MSCA și pentru a 
dezvolta o mai bună înțelegere a 
impactului activității cercetătorilor asupra 
vieții cotidiene a cetățenilor și pentru a 
încuraja tinerii să aleagă o carieră în 
cercetare. Acest lucru poate fi realizat 
printr-o mai bună diseminare, exploatare și 
difuzare a cunoștințelor și practicilor.

Sensibilizarea cu privire la activitățile 
programului și recunoașterea publică a 
cercetătorilor trebuie îmbunătățite în 
întreaga UE și în afara acesteia, pentru a 
spori vizibilitatea MSCA și pentru a 
dezvolta o mai bună înțelegere a 
impactului activității cercetătorilor asupra 
vieții cotidiene a cetățenilor și pentru a 
încuraja tinerii, în special femeile și 
migranții sosiți recent, să aleagă o carieră 
în cercetare. Acest lucru poate fi realizat 
printr-o mai bună diseminare, exploatare și 
difuzare a cunoștințelor și practicilor.

Or. en

Amendamentul 683
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 – liniuța 
1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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– Inițiative de informare a publicului 
cu scopul de a stimula interesul pentru o 
carieră în cercetare, în special în rândul 
tinerilor;

– Inițiative de informare a publicului 
cu scopul de a stimula interesul pentru o 
carieră în cercetare, în special în rândul 
tinerilor și îndeosebi al femeilor și al 
migranților sosiți recent;

Or. en

Amendamentul 684
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 – liniuța 
3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Difuzarea și formarea de clustere de 
cunoștințe prin colaborarea între proiecte și 
prin alte activități de creare de rețele, cum 
ar fi un serviciu pentru foștii beneficiari.

– Difuzarea și formarea de clustere de 
cunoștințe prin colaborarea între proiecte, 
prin proiectele punctelor de contact 
naționale (PNC) și prin alte activități de 
creare de rețele, cum ar fi un serviciu 
pentru foștii beneficiari.

Or. en

Amendamentul 685
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 – liniuța 
3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Difuzarea și formarea de clustere de 
cunoștințe prin colaborarea între proiecte și 
prin alte activități de creare de rețele, cum 
ar fi un serviciu pentru foștii beneficiari.

– Difuzarea și formarea de clustere de 
cunoștințe prin colaborarea între proiecte, 
prin proiectele PNC și prin alte activități 
de creare de rețele, cum ar fi un serviciu 
pentru foștii beneficiari.

Or. en

Amendamentul 686
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Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare de ultimă 
generație oferă servicii-cheie comunităților 
de cercetare și inovare, jucând un rol 
esențial în expansiunea frontierelor 
cunoașterii. Sprijinirea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE contribuie la 
reducerea gradului de dispersare a 
infrastructurilor de cercetare și a centrelor 
de excelență științifică de la nivel național, 
precum și la soluționarea problemei
circulației reduse a cunoștințelor între 
discipline.

Infrastructurile de cercetare de ultimă 
generație oferă servicii-cheie comunităților 
de cercetare și inovare, jucând un rol 
esențial în expansiunea frontierelor 
cunoașterii. Sprijinirea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE, inclusiv a celor 
mici și mijlocii și în special a celor 
finanțate din FEDR, contribuie la 
reducerea gradului de dispersare a 
infrastructurilor de cercetare și a centrelor 
de excelență științifică de la nivel național, 
precum și la intensificarea circulației 
cunoștințelor între discipline.

Or. en

Amendamentul 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare de ultimă 
generație oferă servicii-cheie comunităților 
de cercetare și inovare, jucând un rol 
esențial în expansiunea frontierelor 
cunoașterii. Sprijinirea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE contribuie la 
reducerea gradului de dispersare a 
infrastructurilor de cercetare și a 
centrelor de excelență științifică de la nivel 
național, precum și la soluționarea 
problemei circulației reduse a cunoștințelor 
între discipline.

Infrastructurile de cercetare de ultimă 
generație oferă servicii-cheie comunităților 
de cercetare și inovare, jucând un rol 
esențial în expansiunea frontierelor 
cunoașterii. Sprijinirea infrastructurilor de 
cercetare de interes și nivel european 
depășind dispersarea infrastructurilor de 
cercetare de la nivel național, completând 
și modernizând centrele de excelență 
științifică, precum și soluționând problema
circulației reduse a cunoștințelor între 
discipline.

Or. en
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Amendamentul 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

Obiectivul general este îmbunătățirea 
înzestrării Europei cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială, inclusiv 
mici și mijlocii, care să fie deschise și 
accesibile tuturor cercetătorilor din Europa 
și din lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, asigurarea modernizării 
continue, evitarea duplicării eforturilor și o 
mai bună coordonare a dezvoltării, a 
utilizării și a accesibilității infrastructurilor 
de cercetare, precum și integrarea lor mai 
bună în proiectele Orizont Europa, 
inclusiv a infrastructurilor de cercetare 
finanțate de UE, în special din FEDR.
Acest lucru va crea sinergii clare între 
Orizont Europa și strategiile naționale și 
regionale de C&I.
De asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni și, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud),
un acces sporit la resursele de cercetare 
digitale, pentru a aborda în mod specific 
problema actuală a adoptării insuficiente a 
practicilor în materie de știință deschisă și 
de date deschise. De asemenea, UE trebuie 
să abordeze problema creșterii rapide a 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor, prin atragerea de 
cercetători din țări terțe care să lucreze cu 
infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială. Creșterea competitivității 
industriei europene este, de asemenea, un 
obiectiv major, sprijinirea tehnologiilor și a 
serviciilor esențiale, relevante pentru 
infrastructurile de cercetare și pentru 
utilizatorii acestora, îmbunătățind astfel 
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condițiile pentru furnizarea și utilizarea de 
soluții inovatoare.

Or. en

Amendamentul 689
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, asigurarea unei modernizări 
continue, evitarea duplicării eforturilor și o 
mai bună coordonare a dezvoltării, a 
accesibilității și a utilizării infrastructurilor 
de cercetare. Infrastructurile de cercetare 
de dimensiuni mici și mijlocii sunt foarte 
importante pentru cercetători, dar 
informațiile privind amplasamentul, 
politicile de accesibilitate și finanțarea lor 
sunt insuficiente. Ele trebuie identificate, 
pentru a valorifica potențialul acestor 
infrastructuri de cercetare pentru 
cercetarea și inovarea europeană. Este 
crucial să fie sprijinit accesul liber la 
infrastructurile de cercetare pentru toți 
cercetătorii europeni și, prin intermediul 
Cloudului european pentru știința deschisă 
(denumit în continuare „EOSC” - European 
Open Science Cloud), un acces sporit la 
resursele de cercetare digitale, pentru a 
aborda în mod specific problema actuală a 
adoptării insuficiente a practicilor în 
materie de știință deschisă și de date 
deschise. De asemenea, UE trebuie să 
abordeze problema creșterii rapide a 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor, prin atragerea de 
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furnizarea de soluții inovatoare. cercetători din țări terțe care să lucreze cu 
infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială. Creșterea sustenabilității și
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

Or. en

Amendamentul 690
Paul Rübig

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 

Obiectivul general este îmbunătățirea 
înzestrării Europei cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială, care să 
fie deschise și accesibile tuturor 
cercetătorilor din Europa și din lume și 
care să le valorifice întregul potențial de 
progres științific și de inovare. Obiectivele 
principale sunt reducerea fragmentării 
ecosistemelor de cercetare și de inovare, 
asigurarea unei modernizări continue,
evitarea duplicării eforturilor și o mai bună 
coordonare a dezvoltării, a utilizării și 
accesibilității infrastructurilor de cercetare. 
Este esențial să se sprijine accesul liber la 
infrastructurile de cercetare în toate 
statele membre. Este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni și, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud),
un acces sporit la resursele de cercetare 
digitale. De asemenea, UE trebuie să 
abordeze problema creșterii rapide a 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor, prin atragerea de 
cercetători din țări terțe care să lucreze cu 
infrastructuri de cercetare de anvergură 
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competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

mondială. Creșterea competitivității 
industriei europene este, de asemenea, un 
obiectiv major, sprijinirea tehnologiilor și a 
serviciilor esențiale, relevante pentru 
infrastructurile de cercetare și pentru 
utilizatorii acestora, îmbunătățind astfel 
condițiile pentru furnizarea de soluții 
inovatoare.

Or. en

Justificare

Deși potențialele beneficii ale unei mai bune accesibilități a cercetării și datelor sunt 
recunoscute, ideile europene trebuie, de asemenea, să fie protejate pentru a fi fructificate în 
UE. Ar trebuie să se respecte principiul „cât mai deschis posibil, dar închis în măsura în care 
este necesar”.

Amendamentul 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare, în 
special a celor finanțate din fondurile 
ESI. Este crucial să fie sprijinit accesul 
liber la infrastructurile de cercetare pentru 
toți cercetătorii europeni și, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud),
un acces sporit la resursele de cercetare 
digitale, pentru a aborda în mod specific 
problema actuală a adoptării insuficiente a 
practicilor în materie de știință deschisă și 
de date deschise. De asemenea, UE trebuie 
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problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

să abordeze problema creșterii rapide a 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor, prin atragerea de 
cercetători din țări terțe care să lucreze cu 
infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială. Creșterea competitivității 
industriei europene este, de asemenea, un 
obiectiv major, sprijinirea tehnologiilor și a 
serviciilor esențiale, relevante pentru 
infrastructurile de cercetare și pentru
utilizatorii acestora, îmbunătățind astfel 
condițiile pentru furnizarea de soluții 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor și inovatorilor din 
Europa și din lume și care să le valorifice 
întregul potențial de progres științific și de 
inovare. Obiectivele principale sunt 
reducerea fragmentării ecosistemelor de 
cercetare și de inovare, evitarea duplicării 
eforturilor și o mai bună coordonare a 
dezvoltării și a utilizării infrastructurilor de 
cercetare. Este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni și, inclusiv
prin intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud),
un acces sporit la resursele de cercetare 
digitale, pentru a aborda în mod specific 
problema actuală a adoptării insuficiente a 
practicilor în materie de știință deschisă și 
de date deschise. De asemenea, UE trebuie 
să abordeze problema creșterii rapide a 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor, prin atragerea de 
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prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

cercetători din țări terțe care să lucreze cu 
infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială. Creșterea competitivității 
industriei europene este, de asemenea, un 
obiectiv major, sprijinirea tehnologiilor și a 
serviciilor esențiale, relevante pentru 
infrastructurile de cercetare și pentru 
utilizatorii acestora, îmbunătățind astfel 
condițiile pentru furnizarea de soluții 
inovatoare.

Or. en

Justificare

Întrucât există deja infrastructuri electronice, ne așteptăm ca EOCS să completeze și să 
unească ceea ce există deja.

Amendamentul 693
Dan Nica

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare 
pretutindeni în Uniune. Este crucial să fie 
sprijinit accesul liber la infrastructurile de 
cercetare pentru toți cercetătorii europeni 
și, prin intermediul Cloudului european 
pentru știința deschisă (denumit în 
continuare „EOSC” - European Open 
Science Cloud), un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
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problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

Or. en

Amendamentul 694
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării, a 
accesului și a utilizării infrastructurilor de 
cercetare. Este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni și, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud),
un acces sporit la resursele de cercetare 
digitale, pentru a aborda în mod specific 
problema actuală a adoptării insuficiente a 
practicilor în materie de știință deschisă și 
de date deschise. De asemenea, UE trebuie 
să abordeze problema creșterii rapide a 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor, prin atragerea de 
cercetători din țări terțe care să lucreze cu 
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care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială. Creșterea competitivității 
industriei europene este, de asemenea, un 
obiectiv major, sprijinirea tehnologiilor și a 
serviciilor esențiale, relevante pentru 
infrastructurile de cercetare și pentru 
utilizatorii acestora, îmbunătățind astfel 
condițiile pentru furnizarea de soluții 
inovatoare.

Or. it

Justificare

Lipsa accesului la infrastructuri împiedică realizarea obiectivelor programului important.

Amendamentul 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele-cadru din trecut au contribuit 
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare 
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 
duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare.

Programele-cadru din trecut au contribuit 
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și la eliminarea barierelor în 
calea utilizării lor de către toate sectoarele 
cercetării europene printr-un acces 
transnațional și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare 
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 
duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare și 
de armonizare. Crearea de noi rețele 
excelente de C&I pe baza infrastructurilor 
de cercetare finanțate de UE pare a fi o 
provocare naturală pentru programul 
Orizont Europa.

Or. en
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Amendamentul 696
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele-cadru din trecut au contribuit 
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare 
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 
duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare.

Programele-cadru din trecut au contribuit 
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare 
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 
duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare. 
Mobilitatea în domeniul cercetării joacă 
un rol important în consolidarea utilizării 
infrastructurilor de cercetare.

Or. en

Amendamentul 697
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele-cadru din trecut au contribuit 
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 

Programele-cadru din trecut au contribuit
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare 
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 
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duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare.

duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare. 
Pentru o utilizare eficientă a 
infrastructurii de cercetare, facilitarea 
mobilității în domeniul cercetării este 
vitală.

Or. en

Amendamentul 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite de UE vor oferi 
valoare adăugată prin: consolidarea și 
optimizarea infrastructurilor de cercetare 
existente în paralel cu eforturile de 
dezvoltare a unor noi infrastructuri; 
stabilirea Cloudului european pentru știința 
deschisă (EOSC) ca mediu eficace, 
adaptabil și durabil pentru cercetarea 
bazată pe date; interconectarea rețelelor 
naționale și regionale de cercetare și 
învățământ, consolidarea și asigurarea unei 
infrastructuri de rețea de mare capacitate 
pentru volume imense de date și accesul la 
resursele digitale dincolo de granițe și de 
limitele domeniilor; eliminarea 
obstacolelor care împiedică accesul celor 
mai bune echipe de cercetare la cele mai 
bune servicii de infrastructuri de cercetare 
din UE; promovarea potențialului de 
inovare al infrastructurilor de cercetare, 
axate pe dezvoltarea și pe coinovarea 
tehnologică, precum și intensificarea 
utilizării infrastructurilor de cercetare de 
către industrie.

Activitățile sprijinite de UE vor oferi 
valoare adăugată prin: consolidarea și 
raționalizarea infrastructurilor de cercetare 
existente în paralel cu eforturile de 
dezvoltare a unor noi infrastructuri; 
stabilirea Cloudului european pentru știința 
deschisă (EOSC) ca mediu eficace, 
adaptabil și durabil pentru cercetarea 
bazată pe date, luând în considerare 
infrastructurile electronice existente; 
interconectarea rețelelor naționale și 
regionale de cercetare și învățământ, 
consolidarea și asigurarea unei 
infrastructuri de rețea de mare capacitate 
pentru volume imense de date și accesul la 
resursele digitale dincolo de granițe și de 
limitele domeniilor; eliminarea 
obstacolelor care împiedică accesul celor 
mai bune echipe de cercetare la cele mai 
bune servicii de infrastructuri de cercetare 
din UE; promovarea potențialului de 
inovare al infrastructurilor de cercetare, 
axate pe dezvoltarea și pe coinovarea 
tehnologică, precum și intensificarea 
utilizării infrastructurilor de cercetare de 
către industrie.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se acorde atenție evitării duplicării infrastructurilor deja existente, în special a 
infrastructurilor electronice.

Amendamentul 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amplasamentul, politicile privind 
accesibilitatea și finanțarea 
infrastructurilor de cercetare mici și 
mijlocii existente ar trebui identificate 
pentru a valorifica potențialul acestor 
infrastructuri de cercetare pentru 
cercetarea și inovarea europeană.

Or. en

Justificare

Pentru a reduce fragmentarea ecosistemului de cercetare și inovare, evitând suprapunerea 
eforturilor, și pentru o mai bună coordonare a dezvoltării și utilizării infrastructurilor de 
cercetare existente, ar fi benefic să se identifice infrastructurile de cercetare (inclusiv cele 
mici și mijlocii) existente în momentul de față în UE.

Amendamentul 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, trebuie consolidată și 
dimensiunea internațională a 
infrastructurilor de cercetare din UE, 
încurajând cooperarea mai strânsă cu 
omologii internaționali și participarea 
internațională la infrastructurile de 
cercetare europene, în vederea obținerii de 
avantaje reciproce.

De asemenea, trebuie consolidată și 
dimensiunea internațională a 
infrastructurilor de cercetare din UE, prin 
acces internațional, încurajând cooperarea 
mai strânsă cu omologii internaționali și 
participarea internațională la 
infrastructurile de cercetare europene, în 
vederea obținerii de avantaje reciproce.
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Or. en

Amendamentul 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.1. Consolidarea peisajului 
infrastructurilor de cercetare europene

3.2.1. Consolidarea și raționalizarea
peisajului infrastructurilor de cercetare 
europene

Or. en

Amendamentul 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înființarea, funcționarea și durabilitatea pe 
termen lung a infrastructurilor de cercetare 
identificate de ESFRI sunt esențiale pentru 
ca UE să poată dobândi o poziție de lider în 
ceea ce privește cercetarea de frontieră, 
crearea și utilizarea de cunoștințe și 
competitivitatea industriilor sale.

Înființarea, funcționarea și durabilitatea pe 
termen lung a infrastructurilor de cercetare, 
inclusiv a celor identificate de ESFRI, 
precum și maximizarea implicării lor în 
proiectele de excelență din cadrul 
programului Orizont Europa, sunt 
esențiale pentru ca UE să poată dobândi o 
poziție de lider în ceea ce privește 
cercetarea de frontieră, crearea și utilizarea 
de cunoștințe și competitivitatea 
industriilor sale.

Or. en

Amendamentul 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 4 – liniuța 
1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Ciclul de viață al infrastructurilor 
de cercetare paneuropene, prin proiectarea 
de noi infrastructuri de cercetare; faza de 
pregătire și de punere în aplicare a 
acestora, funcționarea lor în faza 
incipientă, în complementaritate cu alte 
resurse de finanțare, precum și 
consolidarea și optimizarea ecosistemului 
de infrastructuri de cercetare, prin 
monitorizarea reperelor ESFRI și prin 
facilitarea acordurilor privind nivelul 
serviciilor, a evoluțiilor, a fuziunilor sau a 
scoaterii din funcțiune a unor infrastructuri 
de cercetare paneuropene;

– Ciclul de viață al infrastructurilor 
de cercetare paneuropene, fazele de 
pregătire și de punere în aplicare a 
acestora, funcționarea lor în faza 
incipientă, în complementaritate cu alte 
resurse de finanțare, precum și 
consolidarea și optimizarea ecosistemului 
de infrastructuri de cercetare, prin 
monitorizarea reperelor ESFRI și prin 
facilitarea acordurilor privind nivelul 
serviciilor, a evoluțiilor, a fuziunilor sau a 
scoaterii din funcțiune a unor infrastructuri 
de cercetare paneuropene;

Or. en

Amendamentul 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Peisajul cercetării va fi îmbunătățit în mod 
semnificativ prin asigurarea deschiderii 
principalelor infrastructuri de cercetare 
internaționale, naționale și regionale
pentru toți cercetătorii din UE și prin 
integrarea serviciilor infrastructurilor 
respective, atunci când este necesar, în 
vederea armonizării condițiilor de acces, a 
îmbunătățirii și a extinderii furnizării de 
servicii și a încurajării strategiei comune de 
dezvoltare a componentelor de înaltă 
tehnologie și a serviciilor avansate, prin 
acțiuni de inovare.

Peisajul cercetării va fi îmbunătățit în mod 
semnificativ prin asigurarea deschiderii 
principalelor infrastructuri de cercetare cu 
importanță și impact la nivel european
pentru toți cercetătorii din UE și din 
întreaga lume și prin integrarea serviciilor 
infrastructurilor de cercetare naționale sau 
regionale care dovedesc potențialul 
importanței și impactului la nivel 
european, în vederea armonizării 
condițiilor de acces, a îmbunătățirii și a 
extinderii furnizării de servicii și a 
încurajării strategiei comune de dezvoltare 
a componentelor de înaltă tehnologie și a 
serviciilor avansate, prin acțiuni de 
inovare.

Or. en
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Amendamentul 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Peisajul cercetării va fi îmbunătățit în mod 
semnificativ prin asigurarea deschiderii 
principalelor infrastructuri de cercetare 
internaționale, naționale și regionale pentru 
toți cercetătorii din UE și prin integrarea 
serviciilor infrastructurilor respective, 
atunci când este necesar, în vederea 
armonizării condițiilor de acces, a 
îmbunătățirii și a extinderii furnizării de 
servicii și a încurajării strategiei comune de 
dezvoltare a componentelor de înaltă 
tehnologie și a serviciilor avansate, prin 
acțiuni de inovare.

Peisajul cercetării va fi îmbunătățit în mod 
semnificativ prin asigurarea deschiderii 
principalelor infrastructuri de cercetare 
internaționale, naționale și regionale pentru 
toți cercetătorii și inovatorii din UE și prin 
integrarea serviciilor infrastructurilor 
respective, atunci când este cazul, în 
vederea armonizării condițiilor de acces, a 
îmbunătățirii și a extinderii furnizării de 
servicii și a încurajării strategiei comune de 
dezvoltare a componentelor de înaltă 
tehnologie și a serviciilor avansate, prin 
acțiuni de inovare.

Or. en

Amendamentul 706
Olle Ludvigsson

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele care să reunească 
finanțatorii naționali și regionali ai 
infrastructurilor de cercetare în vederea 
cofinanțării accesului transnațional al 
cercetătorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, 
inclusiv infrastructuri de cercetare de 
dimensiuni mici și mijlocii, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
îmbunătățirii serviciilor infrastructurilor;

Or. en

Amendamentul 708
Jakop Dalunde
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, 
inclusiv cele de dimensiuni mici și 
mijlocii, care să abordeze provocările 
globale în scopul furnizării accesului 
pentru cercetători și al armonizării și 
îmbunătățirii serviciilor infrastructurilor;

Or. en

Amendamentul 709
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, inclusiv cele de dimensiuni 
mici și mijlocii, naționale și regionale, care 
să abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
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infrastructurilor; armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

Or. it

Justificare

Se asigură sprijinirea numeroaselor mici infrastructuri de cercetare din Europa.

Amendamentul 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și 
inovatori și al armonizării și îmbunătățirii 
serviciilor infrastructurilor;

Or. en

Amendamentul 711
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care să 
abordeze provocările societale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

Or. en

Amendamentul 714
Anneleen Van Bossuyt

Propunere de decizie
Anexa I –pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 – liniuța 
2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare – Rețele de infrastructuri de cercetare 
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paneuropene, naționale și regionale, care 
să abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

paneuropene, naționale și regionale, în 
scopul furnizării accesului pentru 
cercetători și al armonizării și îmbunătățirii 
serviciilor infrastructurilor;

Or. en

Amendamentul 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propunere de decizie
Anexa I – pilonul I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, sprijinul acordat cooperării 
internaționale strategice va consolida 
poziția infrastructurilor europene de 
cercetare la nivel internațional, asigurând 
crearea de rețele între acestea, 
interoperabilitatea lor și accesul la nivel 
mondial.

În mod similar, sprijinul acordat cooperării 
internaționale strategice va consolida 
poziția infrastructurilor europene de 
cercetare la nivel internațional, asigurând 
conectarea, interoperabilitatea și 
accesibilitatea lor la nivel mondial.

Or. en
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