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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cercetarea în domeniul securității reprezintă un aspect important al Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020). În propunerea Comisiei este inclusă în 
activitățile referitoare la provocarea „Societățile favorabile incluziunii, inovatoare și sigure” 
din cadrul priorității „Provocări la nivelul societății”. 

Societățile sigure ar trebui să poată proteja libertatea și securitatea Europei și a cetățenilor săi. 
Cercetarea și inovarea pot juca un rol de lider și de susținător în consolidarea securității, însă 
nu o pot garanta ele singure. Activitățile de cercetare și de inovare ar trebui să urmărească 
prevenirea și descurajarea amenințărilor la adresa securității, precum și pregătirea și 
protejarea împotriva acestora. În plus, securitatea prezintă provocări fundamentale care nu pot 
face obiectul unui tratament independent și sectorial, ci care necesită mai curând abordări mai 
ambițioase, coordonate și holiste. Cercetarea și inovarea au o importanță fundamentală pentru 
sectorul securității și apărării ca bază a competitivității și rezilienței industriei de apărare 
europene, fiind extrem de importante pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În acest context, raportorul pentru aviz consideră că articolul 16 alineatul (2) este deosebit de 
problematic, deoarece prevede că „[a]ctivitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 se concentrează în mod exclusiv asupra aplicațiilor civile.” Această formulare ar 
exclude din program orice formă de cercetare în materie de apărare. Raportorul pentru aviz 
consideră că activitățile de cercetare și de inovare realizate în cadrul programului Orizont 
2020 nu ar trebui să se concentreze exclusiv asupra aplicațiilor civile, având în vedere 
importanța numărului din ce în ce mai mare de tehnologii cu dublă utilizare și a 
complementarităților și sinergiilor dintre programele europene de cercetare în materie de 
apărare și de securitate civilă. Prin urmare, raportorul pentru aviz susține modificarea 
articolului 16 alineatul (2) pentru a face posibile și aplicațiile de apărare în contextul dublei 
utilizări. 

Programul Orizont 2020 ar trebui să sprijine cercetarea și inovarea legate de politica de 
securitate și apărare comună, în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) și articolul 45 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest scop, programul ar trebui să prevadă includerea 
cerințelor legate de apărare în cadrul activităților de cercetare și inovare ce vizează „dubla 
utilizare”. Aceste activități ar trebui să vizeze dezvoltarea capabilităților necesare pentru 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale, precum și 
pentru activitățile de gestionare a crizelor. În consecință, ar trebui recunoscut rolul 
fundamental al Agenției Europene de Apărare, deoarece este principalul partener al Comisiei 
Europene în identificarea nevoilor în domeniul capabilităților, în crearea de sinergii, evitarea 
suprapunerilor și în sprijinirea standardizării. Prin urmare, Agenția Europeană de Apărare și 
Comisia, pe baza sarcinilor indicate de Consiliu în ultimele sale concluzii, ar putea fi invitate 
să prezinte, până la sfârșitul anului, propuneri concrete în acest domeniu, inclusiv în materie 
de cercetare și de tehnologie. 

În final, raportorul pentru aviz ar dori să sublinieze importanța structurii și implementării 
programului Orizont 2020. În ceea ce privește prioritatea „Provocări la nivelul societății”, 
temele și grupările alese par să corespundă problemelor mondiale actuale, însă există îndoieli 
cu privire la combinația de teme propusă în cadrul provocării „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Raportorul pentru aviz consideră că securitatea și apărarea ar beneficia 
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mai mult dacă cercetarea în materie de securitate ar fi menținută ca o componentă 
independentă a programului Orizont 2020. Mai mult, sfera de aplicare a temei „Securitate” ar 
trebui extinsă pentru a reflecta necesitatea inovării și a transferului de tehnologie între 
industria civilă și cea de apărare. În acest context, apărarea este definită drept un mijloc de 
prevenire, astfel încât societățile să fie pregătite să prevină și să se apere în orice fel de criză. 
În orice caz, tratatele Uniunii Europene permit activitățile de cercetare în chestiuni ce privesc 
securitatea și de apărarea. Realizarea lor depinde de voința politică.

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 regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În mai multe rezoluții, Parlamentul 
European a reamintit importanța 
cercetării și inovării în sectorul securității 
și apărării ca bază a competitivității și 
rezilienței industriei de apărare europene, 
precum și importanța lor pentru 
realizarea obiectivelor de creștere 
durabilă ale Strategiei Europa 2020. În 
acest context, s-au subliniat beneficiile 
reciproce, complementaritățile și 
sinergiile programelor de cercetare civilă 
și a celor de cercetarea în domeniul 
apărării, s-a evidențiat rolul fundamental 
al Agenției Europene de Apărare în 
coordonarea și planificarea activităților 
comune de cercetare din domeniul 
apărării și s-au subliniat beneficiile 
cooperării în domeniul cercetării din 
perspectiva unei mai bune 
interoperabilități. Mai mult, PE a
încurajat Comisia, Agenția Europeană de 
Apărare și Agenția Spațială Europeană să 
își continue coordonarea în cadrul 
european de cooperare. În particular, a 
subliniat că orice activitate de cercetare în 
domeniul apărării, finanțată de Uniune ar 
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trebui să se concentreze pe dezvoltarea 
capabilităților Uniunii Europene de 
gestionare a crizelor și să se axeze pe 
cercetarea privind aplicații cu dublă 
utilizare, deoarece personalul militar și 
cel civil este expus unor pericole similare, 
având nevoie, așadar, de capabilități 
comparabile. În final, Parlamentul 
European a atras atenția asupra 
dispozițiilor articolului 185 din TFUE, 
prin care se permite contribuția Uniunii 
Europene la programe de cercetare și 
dezvoltare existente derulate de mai mult 
state membre, contribuție care ar putea fi 
utilizată pentru a accelera dezvoltarea 
capabilităților necesare pentru misiunile 
și operațiunile desfășurate în cadrul 
politicii de securitate și apărare comune.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Consiliul Uniunii Europene, în 
Concluziile sale privind punerea în 
comun și utilizarea comună a 
capabilităților militare, adoptate la 
reuniunea sa din 22 și 23 martie 2012, a 
recunoscut implicațiile extinse ale 
apărării pentru tehnologie, inovare și 
creștere economică și a observat cu 
îngrijorare reducerea generală a 
investițiilor în cercetarea și tehnologia din 
domeniul apărării și implicațiile acesteia 
asupra abilității Europei de a dezvolta 
capabilități de apărare viitoare. Și-a 
reafirmat angajamentul pentru 
cooperarea în domeniul cercetării și 
tehnologiei. Consiliul a încurajat Agenția 
Europeană de Apărare și Comisia să 
urmărească sinergiile cu politicile 
europene, în special în domeniul 
cercetării și tehnologiei, inclusiv în ceea 
ce privește noul program-cadru european 
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pentru cercetare și tehnologie (Orizont 
2020). A susținut că  se va contribui, 
astfel, la consolidarea bazei industriale și
tehnologice europene în domeniul 
apărării. De asemenea, în Declarația sa 
privind consolidarea capabilităților din 11 
decembrie 2008, Consiliul Uniunii 
Europene a subliniat că cercetarea și 
tehnologia sunt esențiale pentru 
dobândirea capabilităților necesare și 
pentru viitorul industriei de apărare 
europene și pentru competitivitatea sa la 
nivel mondial. Mai mult, și-a exprimat 
dorința de a asigura în continuare 
sinergiile dintre activitățile desfășurate în 
cadrul programului de cercetare și 
dezvoltare și domeniul apărării pentru a 
reflecta dualitatea tehnologiilor civile și 
de apărare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 
activități mai apropiate de piață, inclusiv 
instrumentele financiare inovatoare, 
precum și inovația netehnologică și socială, 

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 
activități mai apropiate de piață, inclusiv 
instrumentele financiare inovatoare, 
precum și inovația netehnologică și socială, 
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și urmărește să răspundă nevoilor de 
cercetare ale unui larg spectru de politici 
ale Uniunii, punând accentul pe utilizarea 
pe scară cât mai largă și diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

și urmărește să răspundă nevoilor de 
cercetare ale unui larg spectru de politici 
ale Uniunii, punând accentul pe utilizarea 
pe scară cât mai largă și diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Sunt incluse și activitățile de 
cercetare care sprijină interesele de 
securitate și apărare ale Uniunii și ale 
statelor sale membre. Prioritățile Orizont 
2020 ar trebui să fie susținute, de 
asemenea, de un program privind 
cercetarea și formarea profesională în 
domeniul nuclear, elaborat în temeiul 
Tratatului Euratom.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, 
sistemele globale de navigație și de 
monitorizare prin satelit, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă și externă, politicile de apărare, 
cultura și media, precum și cu fondurile 
politicii de coeziune și cu politica de 
dezvoltare rurală, care pot contribui în mod 
special la consolidarea pe plan național și 
regional a capacităților de cercetare și 
inovare, în contextul strategiilor de 
specializare inteligentă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să sprijine cercetarea și inovarea în 
legătură cu politica de securitate și 
apărare comună, în conformitate cu 
articolul 42 alineatul (3) și articolul 45 
din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
În acest scop, programul ar trebui să 
abordeze cerințele legate de apărare în 
cadrul activităților de cercetare și inovare 
ce vizează „dubla utilizare” și ar trebui să 
stabilească activități de cercetare și 
dezvoltare comune specifice, în temeiul 
articolului 185 din TFUE. Aceste 
activități ar trebui să vizeze dezvoltarea 
capabilităților necesare pentru 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor 
și consolidarea securității internaționale, 
precum și pentru activitățile de gestionare 
a crizelor. Ar trebui recunoscut rolul 
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Agenției Europene de Apărare în acest 
sens.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea. 

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe internaționale, 
naționale și regionale care sprijină 
cercetarea și inovarea.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea. 

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea. Ar trebui incluse sinergiile 
dintre tehnologiile civile și cele de 
apărare, mai ales prin facilitarea 
activităților de cercetare și inovare care 
vizează „dubla utilizare” și a 
tehnologiilor-punte.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului.

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului. Orice formă de cooperare cu 
țările terțe ar trebui să țină cont de 
interesele de securitate și apărare ale 
Uniunii și ale statelor sale membre. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; activități orientate 
spre viitor; consultări publice specifice și 
procese transparente și interactive care 
asigură sprijin cercetării și inovării 
responsabile.

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; activități orientate 
spre viitor; consultări publice specifice și 
procese transparente și interactive care 
asigură sprijin cercetării și inovării 
responsabile. Dacă este necesar, se 
asigură și consilierea de către servicii 
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publice precum Serviciul European de 
Acțiune Externă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de platformele 
tehnologice europene, de inițiativele de 
programare în comun și de parteneriatele 
europene pentru inovare.

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de platformele 
tehnologice europene, de inițiativele de 
programare în comun, de parteneriatele 
europene pentru inovare și de organisme 
europene care derulează programe de 
cercetare, precum Agenția Europeană de 
Apărare și Agenția Spațială Europeană.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Trebuie să fie exclus orice conflict de 
interese între rolul de consiliere și 
participarea la programul Orizont 2020.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 
2020 și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării 
și aplicării tehnologiilor de bază și 
industriale esențiale, corelării între 
descoperire și introducerea pe piață, 
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interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, sporirii atractivității profesiei de 
cercetare, precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

cercetării și inovării interdisciplinare, 
științelor socioeconomice și umaniste, 
promovării funcționării și realizării ERA, 
cooperării cu țările terțe, cercetării și 
inovării responsabile, inclusiv aspectelor 
legate de gen în domeniul cercetării, 
sporirii atractivității profesiei de cercetare, 
precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor, precum și sinergiilor dintre 
tehnologiile civile și cele de apărare, mai
ales prin facilitarea activităților de 
cercetare și inovare care vizează „dubla 
utilizare” și tehnologiile-punte.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, sporirii atractivității profesiei de 
cercetare, precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, sporirii atractivității profesiei de
cercetare, facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor și atingerii unui nivel 
corespunzător de independență din punct 
de vedere tehnologic la nivel european.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Programul Orizont 2020 exclude 
entitățile juridice (inclusiv orice entitate 
afiliată) 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 să recunoască drept 
legală sau ar ajuta sau acorda asistență 
pentru menținerea unei situații create 
printr-o încălcare gravă a legislației 
internaționale (inclusiv a dreptului 
umanitar internațional), 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 16

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 se 
concentrează în mod exclusiv asupra 
aplicațiilor civile.

(2) Activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 se 
concentrează în primul rând asupra 
aplicațiilor civile.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare. 

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare. Orice formă de cooperare cu 
țările terțe ține cont de interesele de 
securitate și apărare ale Uniunii și ale 
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statelor sale membre.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, activitățile orizontale și 
intersectoriale vizând promovarea 
dezvoltării strategice a cooperării 
internaționale sunt puse în aplicare în 
cadrul Orizont 2020 în conformitate cu 
obiectivul specific intitulat „Societăți
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure” 
prevăzut la punctul 6.3.2 litera (d) din 
anexa I partea III.

(3) În plus, activitățile orizontale și 
intersectoriale vizând promovarea 
dezvoltării strategice a cooperării și 
activitățile vizând promovarea sinergiilor 
cu programele de cercetare ale altor 
agenții, precum Agenția Europeană de 
Apărare și Agenția Spațială Europeană, 
sunt puse în aplicare în cadrul obiectivelor 
„Europa într-o lume în schimbare –
societăți favorabile incluziunii și
inovatoare ” și „Societăți și sigure –
protejarea libertății și securității Europei 
și a cetățenilor săi” prevăzute la punctul 
6.3.2 litera (d) și, respectiv, la punctul 
6.3.3 literele (a)-(e) din anexa I partea III.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia raportează și diseminează 
rezultatele acestei monitorizări.

(2) Comisia raportează și diseminează 
rezultatele acestei monitorizări. Rezultatele 
sunt transmise mai ales Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure.

(f) Europa într-o lume în schimbare -
societăți favorabile incluziunii și
inovatoare

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Societăți sigure - Protejarea libertății 
și securității Europei și a cetățenilor săi

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Europa 
într-o lume în schimbare - societăți 
favorabile incluziunii și inovatoare”. 
Sprijinul se va concentra, de asemenea, 
asupra furnizării de date certe în vederea 
elaborării politicilor la nivel internațional, 
la nivelul Uniunii Europene, precum și la 
nivel național și regional. Având în vedere 
natura globală a multora dintre provocări, 
cooperarea strategică cu țări terțe 
reprezintă o parte integrantă a fiecărei 
provocări. În plus, se prevede acordarea de 
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internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. 

sprijin transversal cooperării internaționale 
în cadrul obiectivului specific „Europa 
într-o lume în schimbare - societăți 
favorabile incluziunii și inovatoare”.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii.

Obiectivul specific „Europa într-o lume în 
schimbare - societăți favorabile incluziunii 
și inovatoare” cuprinde, de asemenea, o 
activitate privind reducerea decalajului 
dintre cercetare și inovare prin măsuri 
specifice de deblocare a excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste activități vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativelor 
emblematice ale Strategiei „Europa 2020” 
privind o Uniune a inovării, o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, o politică industrială adaptată 
erei globalizării și o agendă digitală pentru 
Europa, precum și la îndeplinirea 
obiectivelor politicii în domeniul spațial a
Uniunii. 

Aceste activități vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativelor 
emblematice ale Strategiei „Europa 2020” 
privind o Uniune a inovării, o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, o politică industrială adaptată 
erei globalizării și o agendă digitală pentru 
Europa, precum și la îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale programelor 
spațiale emblematice Galileo și GMES ale 
Uniunii. 
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6.3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) O exploatare sporită în mod 
considerabil a datelor provenite de la 
sateliți europeni se poate obține doar 
printr-un efort concertat de coordonare și 
organizare a prelucrării, validării și 
standardizării datelor spațiale. Inovațiile în 
gestionarea și diseminarea datelor pot, de 
asemenea, să asigure un randament sporit 
al investițiilor în infrastructură spațială și 
contribuie la abordarea provocărilor 
societale, în special în cazul în care sunt 
coordonate în cadrul unei inițiative la nivel 
mondial cum ar fi, de exemplu Sistemul de 
sisteme globale de observare a pământului, 
Programul european de navigare prin 
satelit Galileo sau IPCC pentru problemele 
legate de schimbările climatice.

(c) O exploatare sporită în mod 
considerabil a datelor provenite de la 
sateliți europeni se poate obține doar 
printr-un efort concertat de coordonare și 
organizare a prelucrării, validării și 
standardizării datelor spațiale. Inovațiile în 
gestionarea și diseminarea datelor pot, de 
asemenea, să asigure un randament sporit 
al investițiilor în infrastructură spațială și 
contribuie la abordarea provocărilor 
societale, în special în cazul în care sunt 
coordonate în cadrul unei inițiative la nivel 
mondial cum ar fi, de exemplu Sistemul de 
sisteme globale de observare a pământului, 
precum și al contribuției Uniunii la 
GMES, la Programul european de navigare 
prin satelit Galileo sau la IPCC pentru 
problemele legate de schimbările climatice.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european în parteneriat 
cu țările terțe poate și ar trebui să aducă o 
contribuție esențială la soluționarea acestor 
provocări mondiale, acționând astfel, 
pentru îndeplinirea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului, să asigure o
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace și accesibile. Mai mult, pertinența 
acestor provocări în întreaga Europă și, în 
multe cazuri, la nivel global, necesită un 
răspuns caracterizat prin sprijin pe termen 
lung și coordonat pentru cooperarea între 
echipe de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
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 29

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a promova 
societăți europene favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure în contextul unor 
transformări fără precedent și al unor 
interdependențe globale din ce în ce mai 
accentuate.

Obiectivul specific este de a promova 
societăți europene favorabile incluziunii și 
inovatoare în contextul unor transformări 
fără precedent și al unor interdependențe 
globale din ce în ce mai accentuate.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violență, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieții private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale și economice afectează 
din ce în ce mai mult cetățenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca 
numărul victimelor directe ale 
infracționalității în Europa să se ridice în 
fiecare an la 75 de milioane. Costul direct 
al criminalității, terorismului, activităților 
ilegale, violenței și dezastrelor a fost 
estimat, în Europa, în 2010, la cel puțin 
650 de miliarde EUR (în jur de 5 % din 
PIB-ul UE). Un exemplu ilustrativ de 
consecințe ale terorismului îl reprezintă 
atacul asupra turnurilor gemene din 
Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii 
de vieți au fost pierdute și se estimează că 
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivității SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producția totală și o creștere a șomajului 
de aproape 1 % în trimestrul care a 
urmat. Cetățenii, întreprinderile și 

eliminat
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instituțiile sunt din ce în ce mai implicați 
în interacțiuni și tranzacții digitale în 
sfera socială, financiară și comercială, 
dar dezvoltarea internetului a condus, în 
același timp, la o criminalitate 
informatică în valoare de miliarde de euro 
în fiecare an și la încălcări ale vieții 
private care afectează persoane sau 
asociații pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurității în viața de zi cu 
zi și apariția unor situații neprevăzute 
riscă să afecteze încrederea cetățenilor nu 
doar în instituții, ci și încrederea unora în 
ceilalți.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a construi societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure, Europa 
necesită un răspuns care implică 
dezvoltarea de noi cunoștințe, tehnologii și 
capacități, precum și identificarea 
opțiunilor de politici. Aceste eforturi vor 
ajuta Europa să își abordeze provocările nu 
numai pe plan intern, ci și ca actor global 
pe scena internațională. Acest lucru, la 
rândul său, va permite statelor membre să 
beneficieze de pe urma experienței din alte 
părți și să își definească mai bine propriile 
acțiuni specifice corespunzătoare 
contextelor lor respective.

Pentru a construi societăți favorabile 
incluziunii și inovatoare, Europa necesită 
un răspuns care implică dezvoltarea de noi 
cunoștințe, tehnologii și capacități, precum 
și identificarea opțiunilor de politici. 
Aceste eforturi vor ajuta Europa să își 
abordeze provocările nu numai pe plan 
intern, ci și ca actor global pe scena 
internațională. Acest lucru, la rândul său, 
va permite statelor membre să beneficieze 
de pe urma experienței din alte părți și să 
își definească mai bine propriile acțiuni 
specifice corespunzătoare contextelor lor 
respective.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare,

Finanțarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
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dezvoltarea, punerea în aplicare și 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, politica externă și de 
securitate comună și strategiile de 
securitate internă ale Uniunii, inclusiv 
politicile privind acțiunile de prevenire a 
dezastrelor și de răspuns la acestea. Se va 
realiza coordonarea cu acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare.

dezvoltarea, punerea în aplicare și 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Se va realiza coordonarea cu 
acțiunile directe ale Centrului Comun de 
Cercetare.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 
inovatoare prin angajarea cetățenilor, 
întreprinderilor și a utilizatorilor în 
cercetare și inovare, precum și promovarea 
unor politici de cercetare și inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spațiului european al cercetării (ERA) și 
dezvoltării condițiilor-cadru pentru 
inovare.

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 
inovatoare prin angajarea cetățenilor, a 
organizațiilor societății civile,
întreprinderilor și a utilizatorilor în 
cercetare și inovare, precum și promovarea 
unor politici de cercetare și inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spațiului european al cercetării (ERA) și 
dezvoltării condițiilor-cadru pentru 
inovare.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.3. Societăți sigure eliminat
Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă și externă 
și de a se asigura securitatea cibernetică, 
precum încrederea și respectul pentru 
viața privată pe piața unică digitală, 
îmbunătățindu-se, în același timp, 
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competitivitatea securității, TIC și a 
sectorului serviciilor din Uniune. Aceasta 
se va realiza prin dezvoltarea de 
tehnologii și soluții inovatoare care 
abordează lacunele în materie de 
securitate și duc la prevenirea 
amenințărilor la adresa securității. Aceste 
acțiuni orientate spre îndeplinirea unor 
obiective precise vor integra exigențele 
diferiților utilizatori finali (cetățeni, 
întreprinderi și administrații, inclusiv 
autoritățile naționale și internaționale, 
serviciile de protecție civilă, autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii, poliția de 
frontieră etc.) pentru a lua în considerare 
evoluția amenințărilor la adresa 
securității și aspectele legate de protecția 
vieții private și aspectele societale 
pertinente.
Activitățile vor pune accentul pe:
(a) lupta împotriva criminalității și a 
terorismului;
(b) consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor;
(c) asigurarea securității cibernetice;
(d) creșterea rezilienței Europei în caz de 
crize și de dezastre;
(e) asigurarea libertății și a vieții private 
pe internet și consolidarea dimensiunii 
societale a securității.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. SOCIETĂȚI SIGURE -
PROTEJAREA LIBERTĂȚII ȘI 
SECURITĂȚII EUROPEI ȘI A 
CETĂȚENILOR SĂI
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6a.1. Obiectiv specific
Obiectivul specific este de a promova 
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 cultura 
europeană a libertății și justiției.
Există un sentiment larg răspândit de 
insecuritate, generat de criminalitate, 
violență, terorism, catastrofe 
naturale/provocate de om, atacuri 
informatice, abuzuri împotriva vieții 
private sau alte forme de tulburări sociale 
și economice. Acest lucru îi afectează 
direct pe cetățeni și are un efect mai larg 
asupra conceptelor de încredere, grijă și 
comunicare și este legat de nivelul de 
pregătire și de organizare al societății.
Conform estimărilor, este probabil ca 
numărul victimelor directe ale 
criminalității în Europa să se ridice în 
fiecare an la 75 de milioane1. Costurile 
directe ale criminalității, ale terorismului, 
ale activităților ilegale, ale violenței și ale 
catastrofelor au fost estimate, în Europa 
în 2010, la cel puțin 650 de miliarde EUR 
(în jur de 5% din PIB-ul UE). Un 
exemplu ilustrativ de consecințe ale 
terorismului îl reprezintă atacul asupra 
turnurilor gemene din Manhattan din 11 
septembrie 2001. Mii de vieți au fost 
pierdute și se estimează că acest 
eveniment a cauzat pierderi ale 
productivității SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producția totală și o creștere a șomajului 
de aproape 1 % în trimestrul care a 
urmat. Atacul a avut, de asemenea, un 
efect cultural și mondial semnificativ. 
Cetățenii, întreprinderile și instituțiile 
sunt din ce în ce mai implicați în 
interacțiuni și tranzacții digitale în sfera 
socială, financiară și comercială, dar 
dezvoltarea internetului a condus, în 
același timp, la o criminalitate 
informatică în valoare de miliarde de euro 
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în fiecare an și la încălcări ale vieții 
private, care afectează persoane sau 
asociații de pe întregul continent. 
Schimbările naturii și percepției 
conceptului de insecuritate în viața de zi 
cu zi riscă să afecteze încrederea 
cetățenilor nu doar în instituții, ci și 
încrederea unora în ceilalți.
Pentru a anticipa, a preveni și a gestiona 
aceste amenințări, este necesar să se 
dezvolte și să se aplice tehnologii și soluții 
inovatoare, instrumente de previziune și 
cunoștințe inovatoare, să se stimuleze 
cooperarea între furnizori și utilizatori, să 
se găsească soluții în domeniul securității 
civile, să se îmbunătățească 
competitivitatea industriei și serviciilor 
europene din domeniul securității, 
inclusiv a TIC, și să se prevină și să se 
combată abuzurile asupra vieții private și 
încălcarea drepturilor omului pe internet 
și în altă parte, garantând totodată 
drepturile individuale și libertatea 
cetățenilor europeni.
În cadrul acestei provocări, programul 
Orizont 2020 va sprijini cercetarea privind 
tehnologiile utilizate în securitatea civilă 
și în domeniul apărării și cercetarea 
menită să dezvolte capabilități europene 
în ambele domenii. În acest scop, sfera 
cercetării în domeniul securității va 
cuprinde securitatea internă și externă, 
inclusiv politica de securitate și apărare 
comună, și va sprijini toată gama de 
tehnologii cu dublă utilizare, asociind, 
atunci când este necesar, Agenția 
Europeană de Apărare la activitatea 
Comisiei. În desfășurarea activităților de 
cercetare și inovare tehnologică, precum 
și a activităților comune de cercetare și 
dezvoltare în cadrul acestei provocări, se 
va acorda o atenție deosebită aspectelor 
legate de standardizare, 
interoperabilitatea intrinsecă, tehnologiile 
generice esențiale, independența 
strategică și securitatea aprovizionării, 
prin susținerea excelenței și a inovării în 
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lanțul de aprovizionare tehnologic.
În sfârșit, pe măsură ce politicile de 
securitate interacționează cu diferite 
politici sociale, consolidarea dimensiunii 
societale a cercetării în domeniul 
securității va reprezenta un aspect 
important al acestei provocări.
6a.2. Justificare și valoarea adăugată 
pentru Uniune
Securitatea este o preocupare legitimă a 
Europei și a cetățenilor săi și reprezintă în 
acest sens o provocare majoră pentru 
societate. Uniunea Europeană, cetățenii, 
industria și partenerii săi internaționali se 
confruntă cu o serie de amenințări la 
adresa securității, cum ar fi 
criminalitatea, terorismul, traficul ilegal 
și situațiile de urgență de mari dimensiuni 
cauzate de catastrofe naturale sau 
provocate de om. Aceste amenințări pot 
cuprinde un spațiu transfrontalier și pot 
viza atât obiective fizice, cât și spațiul 
cibernetic, atacurile putând apărea din 
diferite surse. Atacurile împotriva 
sistemelor de informare sau comunicare 
ale autorităților publice și ale entităților 
private, de exemplu, nu numai că 
subminează încrederea cetățenilor în 
sistemele de informare și de comunicare 
și duc la pierderi financiare directe și la 
pierderea unor oportunități de afaceri, 
dar pot afecta totodată serios serviciile și 
infrastructurile critice precum energia, 
aviația și alte moduri de transport, 
aprovizionarea cu apă și alimente, 
sănătatea, finanțele sau telecomunicațiile.
Aceste amenințări ar putea pune în 
pericol temelia societății noastre. 
Tehnologia și designul creativ pot avea o 
contribuție importantă la orice soluție 
care va fi găsită. Ar trebui, totuși, 
elaborate soluții noi, ținând cont de 
oportunitatea mijloacelor și de adecvarea 
lor la cererea societală, îndeosebi în ceea 
ce privește garantarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor.
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Mai mult, securitatea reprezintă și o 
provocare economică importantă. Piața 
mondială a securității se ridică la circa 
100 de miliarde EUR anual, ponderea 
Europei situându-se între 25% și 35%. În 
plus, este o piață cu o creștere rapidă, în 
ciuda crizei economice actuale. Având în 
vedere efectul potențial al unor 
amenințări asupra serviciilor, rețelelor 
sau întreprinderilor, implementarea unor 
soluții de securitate adecvate a devenit 
critică pentru economie și pentru 
competitivitatea producției europene.
Finanțarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare și 
adaptarea principalelor politici ale 
Uniunii, în special prioritățile Strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, 
politica externă și de securitate comună și 
strategia de securitate internă a Uniunii, 
inclusiv politicile privind acțiunile de 
prevenire a catastrofelor și de răspuns la 
acestea și Agenda digitală pentru Europa. 
Se va realiza coordonarea cu acțiunile 
directe ale Centrului Comun de 
Cercetare.
Ținând cont de natura particulară a 
securității, se vor pune în aplicare 
dispoziții specifice în materie de 
programare și guvernare, inclusiv 
acorduri cu comitetul menționat la 
articolul 9 din decizia Consiliului de 
instituire a programului specific de 
punere în aplicare a Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020 
(2014-2020). Informațiile clasificate și 
alte informații sensibile legate de 
securitate vor fi protejate, iar în 
programele de lucru pot fi precizate 
cerințe și criterii speciale pentru 
cooperarea internațională. Se va ține 
cont, de asemenea, de acest aspect în 
dispozițiile referitoare la programare și 
guvernare pentru această provocare 
(inclusiv aspectele de comitologie).
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În fine, având în vedere că cercetarea 
desfășurată în cadrul acestei provocări va 
viza aplicații atât din domeniul securității 
civile, cât și din domeniul apărării, se va 
urmări activ cooperarea cu Agenția 
Europeană de Apărare în privința tuturor 
aspectelor legate de implementarea 
acestei provocări. În acest scop, Agenția 
Europeană de Apărare ar trebui să 
participe la dispozițiile privind 
gestionarea, programarea și guvernanța 
pentru această provocare, inclusiv privind 
aspectele inter-servicii și de comitologie. 
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 a 
altor inițiative ale Uniunii.
6a.3. Linii generale ale activităților
Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă și externă 
și de a asigura securitatea cibernetică, 
încrederea și respectarea vieții private pe 
piața unică digitală, îmbunătățindu-se, în 
același timp, competitivitatea industriei și 
a serviciilor din domeniul securității, 
inclusiv a TIC, în Uniune. Activitățile se 
vor axa pe cercetarea și dezvoltarea 
următoarei generații de soluții inovatoare, 
prin dezvoltarea de concepte și proiecte 
noi și de standarde interoperabile. Acest 
lucru se va realiza prin dezvoltarea de 
tehnologii și soluții inovatoare care să 
soluționeze lacunele în materie de 
securitate și să ducă la reducerea 
riscurilor generate de amenințările la 
adresa securității. Aceste acțiuni orientate 
spre îndeplinirea unor obiective precise 
vor integra exigențele diferiților utilizatori 
finali (cetățeni, întreprinderi și 
administrații, inclusiv autorități naționale 
și internaționale, servicii de protecție 
civilă, autorități responsabile cu aplicarea 
legii, poliția de frontieră etc.) pentru a lua 
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în considerare evoluția amenințărilor la 
adresa securității și aspectele legate de 
protecția vieții private și aspectele 
relevante la nivelul societății.
Mai concret, programul Orizont 2020 va 
sprijini cercetarea legată de politica de 
securitate și apărare comună în felul 
următor:
(i) Programul Orizont 2020 va sprijini 
monitorizarea tehnologică eficace a 
tehnologiilor emergente care ar putea 
remodela în mod semnificativ capacitățile 
de securitate și apărare viitoare sau 
mediul de securitate. Pe baza acestei 
monitorizări, activități de cercetare 
înnoitoare cu rezultate deosebite vor 
elimina decalajul dintre conceptele 
inovatoare și descoperirile revoluționare 
și utilizarea lor în securitate și apărare.
(ii) Programul Orizont 2020 va sprijini 
activități de cercetare și dezvoltare 
comune specifice, derulate de mai multe 
state membre cu participarea Uniunii, în 
temeiul articolului 185 din TFUE. Aceste 
inițiative vor urmări îmbunătățirea 
efectivă a capabilităților europene 
necesare pentru a realiza obiectivele de 
politică ale statelor membre și ale Uniunii 
prin dezvoltarea tehnologiilor inovatoare 
în sisteme efective, omologate prin teste și 
demonstrații. Cooperarea respectivă se va 
realiza la inițiativa statelor membre.
Activitățile vor pune accentul pe:
a) creșterea securității protecției 
cetățenilor - combaterea criminalității și a 
terorismului;
b) protejarea și îmbunătățirea rezilienței 
infrastructurilor critice;
c) consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor și securitatea 
maritimă;
d) asigurarea și îmbunătățirea securității 
cibernetice;
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e) creșterea rezilienței Europei la crize și 
catastrofe;
f) consolidarea dimensiunii societale a 
securității și asigurarea respectării vieții 
private și a libertății pe internet; 
g) consolidarea capacității de a desfășura 
misiuni și operațiuni în cadrul politicii de 
securitate și apărare comună.
_____________
1 COM(2011) 0274 final.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) consolidarea securității și 
transformarea conflictelor din țările terțe 
prin prevenirea conflictelor, construirea 
păcii, dialog, mediere și reconciliere, 
reforma sectorului securității civile;
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