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AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

În acțiunile din cadrul obiectivului specific 
„Societăți sigure – protejarea libertății și a 
securității Europei și a cetățenilor 
acesteia”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de lucru relevant poate 
restricționa participarea la „Orizont 
2020”sau la părți din acesta a entităților 
juridice stabilite în țări terțe în cazul în 
care condițiile de participare a entităților 
juridice din statele membre la programele 
de cercetare și inovare ale țării terțe sunt 
considerate prejudiciabile față de 
interesele Uniunii.

(2) Programul de lucru relevant poate 
restricționa participarea la „Orizont 2020” 
sau la părți din acesta a entităților juridice 
care, prin activitatea lor, obiectivele 
urmărite sau locurile în care își 
desfășoară activitatea, ar putea împiedica 
Uniunea să-și îndeplinească obligațiile 
sale juridice în conformitate cu dreptul 
internațional.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul Orizont 2020 exclude 
persoanele juridice (inclusiv toate 
entitățile afiliate acesteia) a căror 
participare, prin obiectivele pe care le 
urmăresc, locul în care își au sediul, 
natura activităților sau locul în care 
acestea se desfășoară, ar face ca Uniunea 
Europeană să recunoască drept legală o 
situație generată de o gravă încălcare a 
legislației internaționale (inclusiv a 
dreptului umanitar internațional) sau ar 
acorda sprijin sau asistență pentru 
menținerea respectivei situații, în cazul în 
care această încălcare a fost denunțată 
printr-o rezoluție a Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite sau printr-o hotărâre sau un aviz 
consultativ al Curții Internaționale de 
Justiție.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se pot lansa cereri de propuneri 
comune cu țări terțe sau organizațiile și 
agențiile lor științifice și tehnologice sau cu 
organizații internaționale, pentru finanțarea 
de acțiuni în comun. Propunerile se 
evaluează și se selectează prin proceduri 
comune de evaluare și selecție care 
urmează a fi convenite. Aceste proceduri 
de evaluare și selecție asigură respectarea 
principiilor stabilite în titlul VI din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] și implică un 
grup echilibrat de experți independenți 
numiți de fiecare parte.

(1) Se pot lansa cereri de propuneri 
comune cu țări terțe sau organizațiile și 
agențiile lor științifice și tehnologice sau cu 
organizații internaționale, pentru finanțarea 
de acțiuni în comun în domenii cu o 
evidentă valoare adăugată europeană. 
Propunerile se evaluează și se selectează 
prin proceduri comune de evaluare și 
selecție care urmează a fi convenite. Aceste 
proceduri de evaluare și selecție asigură 
respectarea principiilor stabilite în titlul VI 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] și implică un 
grup echilibrat de experți independenți 
numiți de fiecare parte.



AD\912763RO.doc 5/7 PE492.561v02-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în acordul 
de grant.

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în acordul 
de grant. Normele de subcontractare ale 
beneficiarilor nu ar trebui să facă 
discriminări între statele membre.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Taxa pe valoarea adăugată (TVA), în 
cazul în care nu poate fi recuperată în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă privind TVA-ul, este 
considerată cost eligibil.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Costuri directe

Costurile directe sunt stabilite în 
conformitate cu practicile uzuale de 
contabilitate a costurilor ale 
participantului.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de 
cercetare, organizațiile de standardizare sau 
întreprinderi, în vederea stabilirii unei baze 
de date cu candidați.

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de
cercetare, universitățile, organizațiile de 
standardizare, organizațiile societății civile
sau întreprinderi, în vederea stabilirii unei 
baze de date cu candidați.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru în ceea ce privește 
nivelul de competențe, precum și un 
echilibru de gen și geografic atunci când 
se numesc experți independenți.
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