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AMENDAMENTE

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 decizie
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cooperarea internațională este 
esențială pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite ale tuturor părților programului 
specific, iar proiectele de cooperare 
internațională ce vizează țări sau grupuri 
de țări privind aspecte orizontale sau 
prioritare ar trebui implementate în 
cadrul fiecărei părți.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea unor societăți europene
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure
în contextul unor schimbări fără precedent 
și al unor interdependențele globale din ce 
în ce mai accentuate.

(f) promovarea unor societăți favorabile 
incluziunii și inovatoare în contextul unor 
schimbări fără precedent și al unor 
interdependențele globale din ce în ce mai 
accentuate.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) promovarea unor societăți europene 
sigure în contextul unor transformări fără 
precedent și al unor interdependențe și 
amenințări mondiale din ce în ce mai 
accentuate, consolidând în același timp 
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cultura europeană a libertății și justiției.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific este format din oameni 
de știință, ingineri și savanți de renume, 
având competențele corespunzătoare, care 
garantează diversitatea domeniilor de 
cercetare și care acționează în nume 
propriu, independent de orice interese 
externe.

Consiliul științific este format din oameni 
de știință, ingineri și savanți de renume, 
având competențele corespunzătoare, care 
fac obiectul echilibrului de gen și 
geografic, care garantează diversitatea 
domeniilor de cercetare și care acționează 
în nume propriu, independent de orice 
interese externe.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți dovedesc că au
nivelul adecvat de competențe și de 
cunoștințe în domeniile relevante și că 
reprezintă o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile și ar trebui, 
de asemenea, să facă obiectul unui 
echilibru geografic și de gen.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetători independenți de orice vârstă, 
inclusiv cercetători debutanți pe cale de a 
deveni lideri ai cercetării independente, din 
orice țară a lumii, vor beneficia de sprijin 
pentru a-și desfășura activitatea în Europa.

Cercetători independenți de orice vârstă, 
inclusiv cercetători debutanți pe cale de a 
deveni lideri ai cercetării independente și 
cercetători aflați în etapa de consolidare a 
propriei cariere de cercetare 
(consolidatori), din orice țară a lumii, vor 
beneficia de sprijin pentru a-și desfășura 
activitatea în Europa.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru aceasta, se vor cofinanța programe 
regionale, naționale, private și 
internaționale, nou create sau existente, 
pentru a pentru a oferi acces la formare 
internațională, intersectorială și 
interdisciplinară în domeniul cercetării, 
precum și posibilități de mobilitate între 
sectoare pentru cercetători și personalul din 
domeniul inovării, la orice nivel al carierei.

Pentru aceasta, se vor cofinanța programe 
regionale, naționale, private și 
internaționale, nou create sau existente, 
pentru a pentru a oferi acces la formare 
internațională, intersectorială și 
interdisciplinară în domeniul cercetării, 
precum și posibilități de mobilitate între 
sectoare pentru cercetători și personalul din 
domeniul inovării de orice naționalitate, la 
orice nivel al carierei.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea progreselor este esențială 
pentru a face față acestei provocări. 
Programul va sprijini elaborarea unor 
indicatori și analiza datelor referitoare la 
mobilitatea, competențele și carierele 
cercetătorilor, pentru a identifica lacunele 
acțiunilor Marie Curie și a mări impactul 
acestor acțiuni. Aceste activități vor fi 
realizate căutând sinergii și asigurând 

Monitorizarea progreselor este esențială 
pentru dezvoltarea ulterioară a rețelei 
EURAXESS, precum și pentru a face față 
acestei provocări. Programul va sprijini 
elaborarea unor indicatori și analiza datelor 
referitoare la mobilitatea, competențele și 
carierele cercetătorilor, pentru a identifica 
lacunele acțiunilor Marie Curie și a mări 
impactul acestor acțiuni. Aceste activități 
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coordonarea strânsă cu acțiunile de sprijin 
al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în temeiul obiectivului 
„Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Vor fi finanțate 
acțiuni specifice pentru a sprijini 
inițiativele de sensibilizare cu privire la 
importanța carierei de cercetător și pentru a 
disemina rezultatele cercetării și inovării 
susținute prin acțiuni Marie Curie.

vor fi realizate căutând sinergii și 
asigurând coordonarea strânsă cu acțiunile 
de sprijin al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în temeiul obiectivului 
„Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Vor fi finanțate 
acțiuni specifice pentru a sprijini 
inițiativele de sensibilizare cu privire la 
importanța carierei de cercetător și pentru a 
disemina rezultatele cercetării și inovării 
susținute prin acțiuni Marie Curie.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni destinate să sprijine analiza și 
dezvoltarea politicilor, inclusiv aspectele 
socio-economice, sunt necesare pentru a 
promova inovarea și pentru a răspunde 
dificultăților întâlnite în domeniul 
transporturilor. Aceste activități vor avea 
ca obiectiv elaborarea și punerea în 
aplicare a unor politici europene de 
cercetare și inovare europene pentru 
transporturi, studii prospective și previziuni 
privind evoluțiile tehnologice, și 
consolidarea Spațiului european de 
cercetare.

Acțiuni destinate să sprijine analiza și 
dezvoltarea politicilor, inclusiv aspectele 
socio-economice și geografice, sunt 
necesare pentru a promova inovarea și 
pentru a răspunde dificultăților întâlnite în 
domeniul transporturilor. Aceste activități 
vor avea ca obiectiv elaborarea și punerea 
în aplicare a unor politici europene de 
cercetare și inovare europene pentru 
transporturi, studii prospective și previziuni 
privind evoluțiile tehnologice, și 
consolidarea Spațiului european de 
cercetare.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure

6. Europa într-o lume în schimbare -
societăți favorabile incluziunii și 
inovatoare
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificitatea istorică, politică, socială și 
culturală a Europei se confruntă din ce în 
ce mai mult cu impactul schimbărilor 
globale. Pentru a dezvolta în continuare 
acțiunea sa externă în vecinătatea sa și mai 
departe, precum și rolul său de actor 
global, Europa trebuie să-și îmbunătățească 
capacitatea de a defini, prioritiza, explica, 
evalua și promova obiectivele politicilor 
sale cu alte regiuni și societăți ale lumii, în 
scopul promovării cooperării sau prevenirii 
sau rezolvării conflictelor. În acest sens, 
aceasta trebuie, de asemenea, să-și 
îmbunătățească capacitatea de a anticipa 
evoluția și efectele globalizării și de a 
răspunde la acestea. Acest lucru necesită o 
mai bună înțelegere a istoriei, culturii și 
sistemelor politico-economice din alte 
regiuni ale lumii, precum și rolul și 
influența actorilor transnaționali. În cele 
din urmă, Europa trebuie, de asemenea, să 
contribuie în mod eficient la guvernanța 
globală în domenii cheie precum comerțul, 
dezvoltarea, munca, cooperarea 
economică, drepturile omului, apărarea și 
securitatea. Ea trebuie să dispună în acest 
sens de un potențial de a construi noi 
capacități, fie în ceea ce privește 
instrumentele, sistemele și instrumentele de 
analiză, fie în materie de diplomație în 
arena internațională informală și formală 
cu actorii guvernamentali și 
neguvernamentali.

Specificitatea istorică, politică, socială și 
culturală a Europei se confruntă din ce în 
ce mai mult cu impactul schimbărilor 
globale. Pentru a dezvolta în continuare 
acțiunea sa externă în vecinătatea sa și mai 
departe, precum și rolul său de actor
global, Europa trebuie să-și îmbunătățească 
capacitatea și baza de cunoștințe pentru a 
defini, prioritiza, explica, evalua și 
promova obiectivele politicilor sale cu alte 
regiuni și societăți ale lumii, în scopul 
promovării cooperării sau prevenirii sau 
rezolvării conflictelor. În acest sens, 
aceasta trebuie, de asemenea, să-și 
îmbunătățească baza de cunoștințe privind 
conflictele, transformarea conflictelor și 
cooperarea și capacitatea de a anticipa 
evoluția și efectele globalizării și de a 
răspunde la acestea. Acest lucru necesită o 
mai bună înțelegere a istoriei, culturii și 
sistemelor politico-economice din alte 
regiuni ale lumii, precum și rolul și 
influența actorilor transnaționali. În cele 
din urmă, Europa trebuie, de asemenea, să 
contribuie în mod eficient la guvernanța 
globală în domenii-cheie precum comerțul, 
dezvoltarea, munca, cooperarea 
economică, drepturile omului, prevenirea 
conflictelor, consolidarea păcii și 
securitatea. Ea trebuie să dispună în acest 
sens de un potențial de a construi noi 
capacități, fie în ceea ce privește 
instrumentele, sistemele și instrumentele de 
analiză, fie în materie de diplomație în 
arena internațională informală și formală 
cu actorii guvernamentali și 
neguvernamentali.

Amendamentul 12
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6.1.4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

punerea în legătură și în concurență a 
instituțiilor emergente, centrelor de 
excelență și regiunilor inovatoare în statele 
membre mai puțin dezvoltate cu 
omoloagele lor renumite la scară 
internațională din alte părți ale Europei. 
Acest lucru se va realiza în special prin 
formarea de echipe între instituții excelente 
de cercetare și regiuni mai puțin dezvoltate, 
înfrățiri, schimburi de personal, expertiză și 
asistență specializată și elaborarea de 
strategii comune pentru stabilirea centrelor 
de excelență care pot fi sprijinite de 
fondurile politicii de coeziune în regiuni 
mai puțin dezvoltate. Crearea de legături cu 
clusterele de inovare și recunoașterea 
excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele instituții 
care respectă standardele internaționale, 
vor fi examinate.

– punerea în legătură și în concurență a 
instituțiilor emergente, centrelor de 
excelență și regiunilor inovatoare în statele 
membre mai puțin dezvoltate și mai puțin 
experimentate cu omoloagele lor renumite 
la scară internațională din alte părți ale 
Europei. Acest lucru se va realiza în 
special prin formarea de echipe între 
instituții excelente de cercetare și regiuni 
mai puțin dezvoltate, înfrățiri, schimburi de 
personal, expertiză și asistență specializată 
și elaborarea de strategii comune pentru 
stabilirea centrelor de excelență care pot fi 
sprijinite de fondurile politicii de coeziune 
în regiuni mai puțin dezvoltate. Crearea de 
legături cu clusterele de inovare și 
recunoașterea excelenței în regiunile mai 
puțin dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele instituții 
care respectă standardele internaționale, 
vor fi examinate.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6.1.4 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sprijinirea participării unor noi 
parteneri, care se află în țări care încă nu 
sunt prezente în consorțiul existent, la 
proiecte în curs de derulare, cu scopul de 
a ridica nivelul de cunoștințe de 
specialitate, de a extinde sfera și de a 
accelera evoluțiile.
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Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3. Societăți sigure eliminat
Uniunea Europeană, cetățenii și 
partenerii săi internaționali se confruntă 
cu o serie de amenințări la adresa 
securității, cum ar fi criminalitatea, 
terorismul și situațiile de urgență de mari 
dimensiuni cauzate de catastrofe naturale 
sau provocate de om. Aceste amenințări 
pot traversa frontierele și pot viza atât 
obiective fizice cât și spațiul cibernetic. 
Atacurile împotriva site-urilor internet ale 
autorităților publice și entităților private, 
de exemplu, nu numai că subminează 
încrederea cetățenilor dar pot afecta în 
mod serios sectoare esențiale cum ar fi 
energia, transportul, sănătatea, finanțele 
sau telecomunicațiile. Pentru a anticipa, 
preveni și gestiona aceste amenințări, este 
necesar să se dezvolte și să se aplice 
tehnologiile inovatoare, soluțiile, 
instrumentele de previzionare și 
cunoștințele inovatoare, să se stimuleze 
cooperarea între furnizori și utilizatori, să 
se găsească soluții în materie de securitate 
civilă, să se amelioreze competitivitatea 
securității, a TIC și a sectorului serviciilor 
europene și să se prevină și să se combată 
atingerile aduse vieții private și încălcarea 
drepturilor omului pe internet.
Coordonarea și îmbunătățirea cercetării 
în materie de securitate va reprezenta 
astfel un element esențial și va contribui 
la trecerea în revistă a eforturilor de 
cercetare actuale, inclusiv previziuni, și va 
îmbunătăți condițiile juridice relevante și 
procedurile de coordonare, inclusiv 
activitățile prenormative.
Activitățile vor urmări o abordare 
orientată spre îndeplinirea obiectivelor 
misiunilor și vor integra aspectele sociale 
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relevante. Acestea vor sprijini politicile 
Uniunii pentru securitatea internă și 
externă, politica de apărare, precum și 
noile dispoziții relevante ale Tratatului de 
la Lisabona, și vor veghea la securitatea 
cibernetică, precum și la încrederea și 
respectul vieții private, într-o piață unică 
digitală. Următoarele obiective specifice 
vor fi urmărite: 
6.3.1. Lupta împotriva criminalității și 
terorismului
Ambiția constă atât în evitarea atacurilor 
cât și în atenuarea consecințelor 
potențiale ale acestora. Acest lucru 
necesită tehnologii și capacități noi 
(inclusiv în combaterea criminalității 
informatice și a terorismului informatic) 
pentru a asigura securitatea în domeniul 
sănătății, hranei, apei și mediului, care 
sunt esențiale pentru buna funcționare a 
societății și economiei. Noile tehnologii și 
capacități specializate vor contribui la 
protejarea infrastructurilor, sistemelor și 
serviciilor critice (inclusiv comunicații, 
transport, sănătate, alimente, apă, 
energie, a lanțurilor logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințări.
6.3.2. Consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor 
Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele,
procesele și metodele de identificare 
rapidă pentru a îmbunătăți securitatea 
frontierelor, inclusiv aspectele legate de 
control și de supraveghere, exploatând în 
același timp întregul potențial al 
EUROSUR. Acestea vor fi dezvoltate și 
testate având în vedere eficacitatea 
acestora, respectarea principiilor juridice 
și etice și a proporționalității, 
acceptabilitatea socială și respectarea 
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drepturilor fundamentale. Cercetarea va 
sprijini, de asemenea, îmbunătățirea 
gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare 
sporită cu țările candidate, potențial 
candidate și țările din cadrul politicii 
europene de vecinătate.
6.3.3. Asigurarea securității cibernetice
Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru 
ca persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de 
oportunitățile oferite de internet. Aceasta 
implică securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces, și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), 
luând în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple. 
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în 
diverse domenii și pe teritorii diferite și va 
proteja infrastructurile critice pentru TIC. 
Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet, noi modalități de 
interacțiune socială, noi servicii mobile și 
bazate pe localizare și apariția 
internetului obiectelor. În acest sens este 
nevoie de un nou tip de cercetare al cărui 
motor ar trebui să fie aplicațiile, utilizările 
și tendințele societale emergente. Vor fi 
întreprinse inițiative de cercetare 
dinamică, inclusiv inițiativele proactive de 
C&D pentru a reacționa rapid la noile 
evoluții de actualitate în materie de 
încredere și securitate.
6.3.4. Creșterea rezilienței Europei la 
criză și dezastre 
În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare 
a urgențelor (precum protecția civilă și 
combaterea incendiilor și poluarea 
marină, ajutor umanitar, protecția civilă, 
prevenirea conflictelor, dezvoltarea 
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informaticii medicale și a misiunilor de 
salvare a infrastructurilor și de stabilizare 
post-criză), precum și controlul aplicării 
legilor. Cercetarea trebuie să acopere 
întreg lanțul de gestionare a crizelor și 
rezistența societății și să susțină o 
gestionare la nivel european a capacității 
de reacție în caz de urgență. 
Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită 
integrarea capacităților civile și militare 
în misiuni, de la protecția civilă și 
asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progres tehnologic în 
domeniul sensibil al tehnologiilor cu 
dublă utilizare, pentru garantarea 
interoperabilității între forțele militare și 
de protecție civilă și între forțele de 
protecție civilă la nivel mondial, precum și 
pentru a asigura fiabilitatea, luarea în 
considerare a aspectelor organizaționale, 
juridice și etice, aspectele comerciale, 
protecția confidențialității și integritatea 
informațiilor și trasabilitatea tuturor 
tranzacțiilor și operațiilor.
6.3.5. Asigurarea libertății și a vieții 
private pe internet și consolidarea 
dimensiunii societale a securității
Garantarea dreptului omului la 
respectarea vieții private în societatea 
digitală va necesita dezvoltarea cadrelor și 
tehnologiilor de protecție integrată a vieții 
private din momentul proiectării, de la 
stadiul de concepere a produselor și 
serviciilor. Vor fi elaborate tehnologii 
care să permită utilizatorilor să își 
controleze datele cu caracter personal, 
precum și utilizarea acestora de către 
terți; precum și instrumente care vor 
permite detectarea și blocarea 
conținuturilor ilegale și violarea datelor și 
protejarea drepturilor omului online, 
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prevenind limitarea comportamentelor 
cetățenilor în mod individual sau în 
grupuri de activități ilegale de căutare și 
de stabilire a profilului. 
Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor 
la adresa securității. Este așadar esențial 
să se înțeleagă mai bine dimensiunile 
socio-economice, culturale și 
antropologice ale securității, cauzele 
insecurității, rolul mass-media și al 
comunicării și percepțiile cetățenilor. 
Aspectele etice și protecția valorilor 
umane și a drepturilor fundamentale ale 
omului vor fi abordate. 
6.3.6. Aspecte specifice privind punerea în
aplicare
Întrucât cercetarea va fi axată pe 
securitatea civilă, o coordonare cu 
activitățile Agenției Europene de Apărare 
(AEA) va fi urmărită în mod activ în 
scopul de a consolida cooperarea cu AEA, 
în special prin intermediul cadrului 
european de cooperare, ținând cont că 
existența domeniilor sau tehnologiilor cu 
dublă utilizare sunt relevante atât pentru 
aplicațiile civile, cât și militare. 
Mecanismele de cooperare cu agențiile 
competente ale Uniunii, cum ar fi de 
exemplu, FRONTEX, EMSA și Europol, 
va fi, de asemenea, consolidată în 
continuare, pentru a îmbunătăți 
coordonarea programelor și politicilor 
Uniunii în domeniul securității interne și 
externe, și a altor inițiative ale Uniunii.
Ținând cont de natura particulară a 
securității, se vor pune în aplicare 
dispoziții specifice în materie de 
programare și guvernanță, în special cu 
comitetul menționat la articolul 9 din 
prezenta decizie. Informațiile clasificate și 
alte informații sensibile legate de 
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securitate vor fi protejate și cerințe 
speciale și criterii pentru cooperarea 
internațională pot fi precizate în 
programele de lucru. Se va ține cont de 
asemenea de acest aspect în dispozițiile 
referitoare la programare și guvernanță 
pentru societăți sigure (inclusiv aspectele 
de comitologie).

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Societăți sigure - Protejarea libertății 
și securității Europei și ale cetățenilor săi
Uniunea Europeană, cetățenii și 
partenerii săi internaționali se confruntă 
cu o serie de amenințări la adresa 
securității, cum ar fi criminalitatea, 
terorismul și situațiile de urgență de 
amploare cauzate de catastrofe naturale 
sau provocate de om. Aceste amenințări 
pot traversa frontierele și pot viza atât 
obiective fizice cât și spațiul cibernetic. 
Atacurile împotriva site-urilor de internet 
ale autorităților publice și entităților 
private, de exemplu, nu numai că 
subminează încrederea cetățenilor, dar 
pot afecta în mod grav sectoare esențiale 
cum ar fi energia, transportul, sănătatea, 
finanțele sau telecomunicațiile.
Pentru a anticipa, preveni și gestiona 
aceste amenințări, este necesar să se 
dezvolte și să se aplice tehnologii 
inovatoare, soluții, instrumente de 
previzionare și cunoștințe inovatoare, să 
se stimuleze cooperarea între furnizori și 
utilizatori, să se găsească soluții în 
materie de securitate civilă, să se 
amelioreze competitivitatea sectoarelor 
securității, TIC și de servicii europene și 
să se prevină și să se combată violarea 
sferei private și încălcarea drepturilor 
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omului.
Coordonarea și îmbunătățirea cercetării 
în materie de securitate vor reprezenta, 
astfel, un element esențial și vor contribui 
la repertorierea eforturilor de cercetare 
actuale, inclusiv previzionarea, și vor 
îmbunătăți cadrul juridic relevant și 
procedurile de coordonare, inclusiv 
activitățile de standardizare.
Activitățile vor urmări o abordare 
orientată spre îndeplinirea obiectivelor 
misiunilor și vor integra aspectele sociale 
relevante. Ele vor sprijini politicile 
Uniunii privind securitatea internă și 
externă, politica de apărare, precum și 
noile dispoziții relevante ale Tratatului de 
la Lisabona, și vor veghea la securitatea 
cibernetică, asigurând securitatea, 
încrederea și respectul vieții private în 
mediul cibernetic. Următoarele obiective 
specifice vor fi urmărite:
6a.1. creșterea securității și protecției 
cetățenilor - lupta împotriva criminalității 
și terorismului;
Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor 
potențiale ale acestora. Pentru aceasta, 
este nevoie de tehnologii și capacități noi 
(inclusiv în combaterea criminalității 
informatice și a terorismului informatic) 
pentru a asigura securitatea în domeniul 
sănătății, hranei, apei și mediului, care 
sunt esențiale pentru buna funcționare a 
societății și a economiei. Alte aspecte 
menite să îmbunătățească protecția 
cetățenilor vor impulsiona dezvoltarea 
unei societăți civile sigure.
6a.2. protejarea și întărirea rezistenței 
infrastructurilor de importanță critică;
Noile tehnologii și capacități specializate 
vor contribui la protejarea 
infrastructurilor, sistemelor și serviciilor 
critice (inclusiv comunicații, transport, 
sănătate, alimente, apă, energie, a 
lanțurilor logistice și de aprovizionare și 
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mediu). Aceasta va include analizarea 
infrastructurilor și serviciilor publice și 
private în rețea de importanță critică și 
protejarea acestora împotriva oricărui tip 
de amenințări.
6a.3. consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor - securitatea 
maritimă;
Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare 
rapidă pentru a îmbunătăți securitatea 
frontierelor, inclusiv aspectele legate de 
control și de supraveghere, exploatând în 
același timp întregul potențial al 
EUROSUR. Acestea vor fi dezvoltate și 
testate având în vedere eficacitatea 
acestora, respectarea principiilor juridice 
și etice și a proporționalității, 
acceptabilitatea socială și respectarea 
drepturilor fundamentale. Cercetarea va 
sprijini, de asemenea, îmbunătățirea 
gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare 
sporită cu țările candidate, potențial 
candidate și țările din cadrul politicii 
europene de vecinătate.
Va fi abordată întreaga gamă a aspectelor 
legate de securitatea maritimă. Aceasta 
include aspectele legate de gestionarea 
frontierei albastre, precum și protecția și 
controlul transportului pe apă.
6a.4. Asigurarea și îmbunătățirea 
securității cibernetice
Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru 
ca persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de 
oportunitățile oferite de internet. Aceasta 
implică securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces, precum și a 
software-urilor și serviciilor, inclusiv a 
informaticii dematerializate („cloud 
computing”), luând în același timp în 
considerare interoperabilitatea 
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tehnologiilor multiple. Cercetarea va 
preveni, detecta și gestiona în timp real 
atacurile cibernetice în diverse domenii și 
jurisdicții, va contracara folosirea abuzivă 
a tehnologiilor cibernetice și va proteja 
infrastructurile TIC de importanță critică.
6a.5. Creșterea rezilienței Europei la criză 
și dezastre
Pentru aceasta, trebuie dezvoltate 
tehnologii și capacități specializate pentru 
a sprijini diferite tipuri de operațiuni de 
gestionare a urgențelor (precum protecția 
civilă și combaterea incendiilor și a 
poluării marine, ajutorul umanitar, 
protecția civilă, prevenirea conflictelor, 
dezvoltarea infrastructurilor de 
informatică medicală, misiunile de 
salvare și de stabilizare post-criză), 
precum și asigurarea respectării legilor. 
Cercetarea trebuie să acopere întreg 
lanțul de gestionare a crizelor și rezistența 
societății și să susțină o gestionare la nivel 
european a capacității de reacție în caz de 
urgență.
Activitățile acoperă toate domeniile de 
acțiune și vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită 
integrarea capacităților civile și militare 
în misiuni, de la protecția civilă și 
asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progres tehnologic în 
domeniul sensibil al tehnologiilor cu 
dublă utilizare, pentru garantarea 
interoperabilității între forțele militare și 
de protecție civilă și între forțele de 
protecție civilă la nivel mondial, precum și 
pentru a asigura fiabilitatea, luarea în 
considerare a aspectelor organizaționale, 
juridice și etice, aspectele comerciale, 
protecția confidențialității și integritatea 
informațiilor și trasabilitatea tuturor 
tranzacțiilor și operațiilor.
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6a.6. consolidarea dimensiunii societale a 
securității și asigurarea respectării vieții 
private și a libertății pe internet;
Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional 
și să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor 
la adresa securității. Este așadar esențial 
să se înțeleagă mai bine dimensiunile 
socioeconomice, culturale și 
antropologice ale securității, cauzele 
insecurității, rolul mass-media și al 
comunicării și percepțiile cetățenilor. 
Aspectele etice și protecția valorilor 
umane și a drepturilor fundamentale ale 
omului vor fi abordate.
Garantarea dreptului omului la 
respectarea vieții private în societatea 
digitală va necesita dezvoltarea cadrelor și 
tehnologiilor de proiectate în sensul 
protecției integrate a vieții private, încă 
din stadiul de concepere a produselor și 
serviciilor. Vor fi elaborate tehnologii 
care să permită utilizatorilor să își 
controleze datele cu caracter personal, 
precum și utilizarea acestora de către 
terți, și instrumente care vor permite 
detectarea și blocarea conținuturilor 
ilegale și violarea datelor și protejarea 
drepturilor omului online, prevenind 
limitarea comportamentelor cetățenilor, 
individuale sau de grup, prin activități 
ilegale de căutare și de stabilire a 
profilului.
6a.7. Consolidarea capacității de a 
desfășura misiuni și operațiuni în cadrul 
politicii de securitate și apărare comune
Având în vedere că linia de demarcație 
dintre securitatea internă și cea externă 
este tot mai greu de definit, conflictele din 
afara Europei și consecințele acestora pot 
avea rapid un impact direct asupra 
securității Europei. În plus, interfața 
dintre activitățile civile și cele cu profil de 



AD\912764RO.doc 19/21 PE492.562v02-00

RO

apărare necesită o atenție deosebită, 
întrucât există numeroase ocazii de a 
exploata sinergiile dintre protecția civilă, 
evaluarea situației, gestionarea 
conflictelor și prevenirea conflictelor, 
operațiunile de menținere a păcii și de 
stabilizare post-criză. Investițiile în 
dezvoltarea de capacități de gestionare a 
crizelor vor fi încurajate acolo unde se 
identifică complementarități, astfel încât 
să se elimine rapid decalajele în materie 
de capacități, evitând, în același timp, 
duplicarea inutilă, creând sinergii și 
susținând standardizarea.
6a.8. Aspecte specifice privind punerea în 
aplicare
Întrucât cercetarea va fi axată pe 
securitatea civilă, se va urmări în mod 
activ o coordonare cu activitățile Agenției 
Europene de Apărare (AEA) în scopul de 
a consolida cooperarea cu AEA, în special 
prin intermediul cadrului european de 
cooperare, ținând cont că există domeniile 
sau tehnologii cu dublă utilizare relevante 
atât pentru aplicațiile civile, cât și 
militare. Mecanismele de cooperare cu 
agențiile competente ale Uniunii, cum ar 
fi FRONTEX, EMSA și Europol, vor fi, 
de asemenea, consolidate în continuare, 
pentru a îmbunătăți coordonarea 
programelor și politicilor Uniunii din 
domeniul securității interne și externe și 
al altor inițiative ale Uniunii.
Ținând cont de caracteristicile securității, 
se vor pune în aplicare dispoziții specifice 
în materie de programare și guvernanță, 
inclusiv în ceea ce privește comitetul 
menționat la articolul 9 din prezenta 
decizie. Informațiile clasificate și alte 
informații sensibile în materie de 
securitate vor fi protejate, în programele 
de lucru putând fi precizate cerințe 
speciale și criterii pentru cooperarea 
internațională. Se va ține cont, de 
asemenea, de acest aspect în dispozițiile 
referitoare la programare și guvernanță 
pentru societăți sigure (inclusiv aspectele 



PE492.562v02-00 20/21 AD\912764RO.doc

RO

de comitologie).

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – paragraful 1 – liniuța 1 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ponderea de persoane dependente de 
alcool din Europa/per stat participant;

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – paragraful 1 – liniuța 1 e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- rata sărăciei din Europa/per stat 
participant;

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – paragraful 1 – liniuța 1 f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- rata șomajului din Europa/per stat 
participant.



AD\912764RO.doc 21/21 PE492.562v02-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu Programul specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

Referințe COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)

Comisie competentă în fond
Data anunțului în plen

ITRE
17.1.2012

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

AFET
15.3.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:
Data numirii

Sophocles Sophocleous
4.9.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz 
substituit(ă)

Kyriakos Mavronikolas

Examinare în comisie 21.6.2012 11.7.2012 17.9.2012

Data adoptării 18.9.2012

Rezultatul votului +:
–:
0:

36
7
0

Membri titulari prezenți la votul final Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, 
Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli 
Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria 
Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, 
Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, 
Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Cristian Dan 
Preda, Fiorello Provera, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, 
Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Inese 
Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Membri supleanți prezenți la votul final Christian Ehler, Diogo Feio, Kinga Gál, Norbert Neuser, Alf Svensson, 
Indrek Tarand

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Martin Ehrenhauser, Judith Sargentini


