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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz salută crearea de către Comisie a Programului Orizont 2020, 
deoarece consideră că el va ajuta Uniunea Europeană (UE) să depășească criza datoriilor și să 
relanseze creșterea, consolidând competitivitatea acesteia.

Programul Orizont 2020 va reuni pentru prima dată, în același program, fondurile UE 
destinate cercetării și inovării. Programul Orizont 2020 urmărește utilizarea descoperirilor 
științifice pentru crearea de produse și servicii inovatoare, ceea ce va crea oportunități de 
afaceri și va îmbunătăți viața cetățenilor. Programul vizează reducerea birocrației prin 
simplificarea normelor și a procedurilor de solicitare a finanțărilor, pentru a atrage mai mulți 
oameni de știință și mai multe întreprinderi inovatoare.

Programul Orizont 2020 va intra în vigoare în ianuarie 2014 cu un buget de 
87,74 miliarde EUR pentru perioada până în 2020. Acesta este împărțit în trei mari axe: 1. 
excelența științifică, 2. poziția de lider în sectorul industrial, 3. provocările societale. 
Raportoarea pentru aviz consideră că Comisia AGRI ar trebui să își concentreze eforturile în 
special asupra celei de a treia axe, care abordează în mod specific aspectele legate de 
agricultură. Cea de a treia axă se împarte în șase domenii:

(a) sănătate, schimbări demografice și bunăstare (9,07 miliarde EUR);

(b) securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie 
(4,69 miliarde EUR);

(c) surse de energie sigure, ecologice și eficiente (6,53 miliarde EUR);

(d) mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate (7,69 miliarde EUR);

(e) combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materii prime 
(4,31 miliarde EUR);

(f) societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure (4,31 miliarde EUR).

Raportoarea pentru aviz subliniază că, în domeniul securității alimentare și al agriculturii 
durabile, oamenii de știință trebuie să colaboreze în mod activ cu agricultorii, în special în 
ceea ce privește discutarea priorităților de cercetare, astfel încât noile descoperiri să fie 
folosite în viața de zi cu zi. Este, de asemenea, important ca la astfel de discuții să participe și 
organizațiile neguvernamentale.

Raportoarea pentru aviz salută faptul că, față de cel de Al șaptelea program-cadru (PC7), 
bugetul alocat cercetării legate de agricultură a fost majorat în mod considerabil. 

Raportoarea pentru aviz ar dori să atragă în mod deosebit atenția asupra necesității de a 
stimula cercetarea cu privire la reducerea deșeurilor alimentare, în contextul unei cereri de 
alimente în creștere atât în Europa, cât și la nivel mondial. Este important să se folosească 
resursele naturale într-un mod mult mai eficient.

În timpul schimbului de opinii din cadrul Comisiei AGRI cu privire la Programul Orizont 
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2020 s-a afirmat că este nevoie să se reducă birocrația în legătură cu procedurile acestuia. 
Raportoarea pentru aviz consideră că, în această propunere, Comisia a redus în mod 
considerabil birocrația și a simplificat procesul de solicitare a finanțărilor.

În general, raportoarea pentru aviz consideră că propunerea este echilibrată și foarte bine 
elaborată. Raportoarea pentru aviz invită colegii să abordeze revizuirea acestei propuneri într-
un mod abil și speră că programul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, astfel încât, odată cu
venirea Anului Nou, acesta să îi ajute pe oamenii de știință să facă noi descoperiri care să 
crească gradul general de competitivitate al Europei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orizont 2020 urmărește trei priorități, și 
anume excelența științifică („Excelența 
științifică”), crearea unei poziții de lider în 
sectorul industrial („Poziția de lider în 
sectorul industrial”) și abordarea 
provocărilor societale („Provocări 
societale”). Aceste priorități ar trebui puse 
în aplicare printr-un program specific, 
constând în trei componente privind acțiuni 
indirecte și o componentă privind acțiunile 
directe ale Centrului Comun de Cercetare 
(JRC).

(2) Orizont 2020 urmărește trei priorități, și 
anume excelența științifică („Excelența 
științifică”), crearea unei poziții de lider în 
sectoarele industrial și agricol („Poziția de 
lider în sectoarele industrial și agricol”) și 
abordarea provocărilor societale 
(„Provocări societale”). Aceste priorități ar 
trebui puse în aplicare printr-un program 
specific, constând în trei componente 
privind acțiuni indirecte și o componentă 
privind acțiunile directe ale Centrului 
Comun de Cercetare (JRC).

Justificare

Se definește numai urmărirea poziției de lider în sectorul industrial, fără menționarea 
sectorului agricol, în ciuda faptului că pentru cercetare și inovare în domeniul agricol s-au 
prevăzut în bugetul programului peste 4,5 miliarde EUR.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Curie și infrastructurile europene de 
cercetare. Aceste activități trebuie să aibă 
drept scop consolidarea competențelor pe 
termen lung, acordând o importanță 
deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 
Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Curie și infrastructurile de cercetare 
din statele membre care împreună 
constituie o rețea europeană a 
infrastructurii științifice. Aceste activități 
trebuie să aibă drept scop consolidarea 
competențelor pe termen lung, acordând o 
importanță deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 
Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Acțiunile directe ale Centrului Comun 
de Cercetare ar trebui puse în aplicare în 
mod flexibil, eficient și transparent, ținând 
seama de necesitățile relevante ale 
utilizatorilor Centrului Comun de 
Cercetare și de politicile Uniunii, precum 
și respectând obiectivul de a proteja 
interesele financiare ale Uniunii.

(13) Acțiunile directe ale Centrului Comun 
de Cercetare ar trebui puse în aplicare în 
mod flexibil, eficient și transparent, ținând 
seama de necesitățile relevante ale 
utilizatorilor politicilor Uniunii și ale
Centrului Comun de Cercetare, precum și 
respectând obiectivul de a proteja 
interesele financiare ale Uniunii.
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Activitățile de cercetare respective ar trebui 
adaptate, dacă este cazul, la aceste nevoi și 
la evoluțiile științifice și tehnologice și ar 
trebui să aibă ca scop atingerea excelenței 
științifice.

Activitățile de cercetare respective ar trebui 
adaptate, dacă este cazul, la aceste nevoi și 
la evoluțiile științifice și tehnologice și ar 
trebui să aibă ca scop atingerea excelenței 
științifice.

Justificare

Ordine greșită. În textul propus, politicile Centrului Comun de Cercetare sunt introduse 
înaintea responsabilităților politice ale Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Centrul Comun de Cercetare ar trebui 
să continue să genereze resurse 
suplimentare prin activități competitive, 
inclusiv participarea la acțiuni indirecte 
ale Orizont 2020, activitățile pentru părți 
terțe și, într-o mai mică măsură, 
exploatarea proprietății intelectuale.

(14) Centrul Comun de Cercetare ar trebui 
să continue să genereze resurse 
suplimentare prin activități competitive, 
inclusiv activitățile pentru părți terțe și, 
într-o mai mică măsură, exploatarea 
proprietății intelectuale.

Justificare

Propunerea acordă Centrului Comun de Cercetare un statut privilegiat în raport cu alte 
centre științifice ale Uniunii. Centrul Comun de Cercetare ar trebui să beneficieze de un 
buget separat, fără posibilitatea de a solicita fonduri pentru cercetare de la alte linii bugetare 
din cadrul programului Orizont 2020.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consolidarea infrastructurilor europene
de cercetare, inclusiv a e-infrastructurilor.

(d) consolidarea infrastructurilor de 
cercetare ale statelor membre care 
constituie rețeaua europeană a 
infrastructurii științifice, inclusiv a e-
infrastructurii.
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta II, „Poziția de lider în sectorul 
industrial”, consolidează poziția de lider în 
sectorul industrial și competitivitatea în 
conformitate cu prioritatea „poziția de lider 
în sectorul industrial” stabilită la articolul 5 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. XX/2012 [Orizont 2020], prin 
urmărirea următoarelor obiective specifice:

Componenta II, „Poziția de lider în 
sectoarele industrial și agricol”, 
consolidează poziția de lider în sectoarele
industrial și agricol, precum și 
competitivitatea în conformitate cu 
prioritatea „poziția de lider în sectoarele
industrial și agricol” stabilită la articolul 5 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. XX/2012 [Orizont 2020], prin 
urmărirea următoarelor obiective specifice:

Justificare

În conformitate cu modificarea articolului 1.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, susținând serviciile 
ecosistemice relevante, precum și a unor 
lanțuri de aprovizionare competitive și cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor (inclusiv al utilizării 
substanțelor nutritive, energiei, dioxidului 
de carbon, apei și solului), precum și prin 
transformarea biodeșeurilor agricole într-
un bun utilizat la întregul său potențial, 
reducând deșeurile alimentare de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare, 
de la producția primară la punctul final 
de consum, susținând serviciile 
ecosistemice relevante, precum și prin 
dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare 
competitive și cu emisii reduse de dioxid 
de carbon;
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Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul specific va fi evaluat în funcție 
de rezultate și de impact în raport cu 
indicatori de performanță, incluzând, după 
caz, publicații în reviste cu un impact 
ridicat, circulația cercetătorilor, 
accesibilitatea infrastructurilor de 
cercetare, investițiile mobilizate prin 
intermediul finanțării datoriilor și al 
capitalului de risc, introducerea de către 
IMM-uri a unor inovații noi pentru 
întreprindere sau pentru piață, referințe la 
activități de cercetare relevante în 
documentele privind politici, precum și 
existența unor impacturi specifice asupra 
politicilor.

Programul specific va fi evaluat în funcție 
de rezultate și de impact în raport cu 
indicatori de performanță, incluzând, după 
caz, publicații în reviste cu un impact 
ridicat, circulația cercetătorilor, 
accesibilitatea infrastructurilor de 
cercetare, investițiile mobilizate prin 
intermediul finanțării datoriilor și al 
capitalului de risc, introducerea de către 
IMM-uri a unor inovații noi pentru 
întreprindere sau pentru piață, referințe la 
activități de cercetare relevante în 
documentele privind politici, precum și 
existența unor impacturi specifice asupra 
politicilor și punerea în practică a 
rezultatelor cercetărilor.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social, precum și punerea 
în practică. Doar o abordare de ansamblu a 
inovării poate să răspundă provocărilor 
societale și, în același timp, să dea naștere 
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competitive. unor întreprinderi și industrii competitive.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități 
și de a contribui la soluții printr-o 
cercetare mai participativă. Aceasta 
include: înțelegerea factorilor determinanți 
ai sănătății și optimizarea eficacității 
sistemelor de sănătate, sprijinirea 
politicilor de consolidare a autonomiei 
zonelor rurale și de promovare a unor 
alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
și suficiența resurselor și măsuri de trecere 
la o economie ecologică și durabilă.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea unui număr mare de proiecte de 
colaborare în domeniul cercetării științifice 
și tehnologice vizionare și cu grad ridicat 
de risc, aflate în stadii incipiente, este 

Sprijinirea unui număr mare de proiecte de 
colaborare în domeniul cercetării științifice 
și tehnologice vizionare și cu grad ridicat 
de risc, aflate în stadii incipiente, este 
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necesară pentru explorarea cu succes a 
unor noi baze pentru tehnologiile complet 
noi ale viitorului. Fiind în mod explicit 
netematică și neprescriptivă, această 
activitate sprijină ideile noi, indiferent când 
apar și de unde provin, acoperind cea mai 
amplă gamă de teme și discipline. 
Susținerea acestor idei fragile necesită o 
abordare suplă, adaptată proiectelor 
riscante și puternic interdisciplinară în 
domeniul cercetării, care să depășească 
frontierele tehnologiei propriu-zise. 
Atragerea și stimularea participării noilor 
actori cu potențial ridicat în domeniul 
cercetării și inovării, precum tinerii 
cercetători și IMM-urile de înaltă 
tehnologie, este de asemenea importantă 
pentru susținerea viitorilor lideri în 
domeniul științific și industrial.

necesară pentru explorarea cu succes a 
unor noi baze pentru tehnologiile complet 
noi ale viitorului. Fiind în mod explicit 
netematică și neprescriptivă, această 
activitate sprijină ideile noi, indiferent când 
apar și de unde provin, acoperind cea mai 
amplă gamă de teme și discipline. 
Susținerea acestor idei fragile necesită o 
abordare suplă, adaptată proiectelor 
riscante și puternic interdisciplinară în 
domeniul cercetării, care să depășească 
frontierele tehnologiei propriu-zise. 
Atragerea și stimularea participării noilor 
actori cu potențial ridicat în domeniul 
cercetării și inovării, precum tinerii 
cercetători, IMM-urile de înaltă tehnologie 
și cercetătorii femei, este de asemenea 
importantă pentru susținerea viitorilor 
lideri în domeniul științific și industrial.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) și TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum și 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce privește cercetarea și 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace și utilizarea în cadrul altor aplicații 
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.).

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia), TIC (de exemplu 
bioelectronica) și biotehnologia vegetală și 
agricolă. Aceste domenii, precum și alte 
domenii de vârf, necesită măsuri adecvate 
în ceea ce privește cercetarea și 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace și utilizarea în cadrul altor aplicații 
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri, tehnologia genetică 
pe bază de plante etc.).



AD\908034RO.doc 11/23 PE489.458v02-00

RO

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1.4.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.2. Procese industriale bazate pe 
biotehnologii

1.4.2. Produse și procese bazate pe 
biotehnologii

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1.5.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase și 
a oțelului, îmbunătățind în mod radical 
eficiența utilizării resurselor și eficiența 
energetică și reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective. Se va 
pune accent pe elaborarea și validarea 
tehnologiilor generice pentru substanțele, 
materialele și soluțiile tehnologice 
inovatoare pentru a obține produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon și 
procese și servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanț valoric, precum și pe adoptarea de 
tehnologii și tehnici de producție cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obține reduceri specifice ale intensității 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a sticlei, a construcțiilor, a 
metalelor neferoase și a oțelului, 
îmbunătățind în mod radical eficiența 
utilizării resurselor și eficiența energetică și 
reducând impactul asupra mediului al 
industriilor respective. Se va pune accent 
pe elaborarea și validarea tehnologiilor 
generice pentru substanțele, materialele și 
soluțiile tehnologice inovatoare pentru a 
obține produse cu consum scăzut de dioxid 
de carbon și procese și servicii cu o 
intensitate energetică redusă, de-a lungul 
întregului lanț valoric, precum și pe 
adoptarea de tehnologii și tehnici de 
producție cu emisii ultra-scăzute de dioxid 
de carbon, pentru a obține reduceri 
specifice ale intensității emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3.1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri va acoperi 
toate domeniile științei, tehnologiei și 
inovării, utilizând o abordare ascendentă în 
cadrul unei anumite provocări societale sau 
tehnologii generice, astfel încât să lase 
suficient spațiu pentru finanțarea tuturor 
tipurilor de idei promițătoare, în special a 
proiectelor intersectoriale și 
interdisciplinare.

Instrumentul pentru IMM-uri va acoperi 
toate domeniile științei, tehnologiei și 
inovării, inclusiv ale agriculturii, utilizând 
o abordare ascendentă în cadrul unei 
anumite provocări societale sau tehnologii 
generice, astfel încât să lase suficient spațiu 
pentru finanțarea tuturor tipurilor de idei 
promițătoare, în special a proiectelor 
intersectoriale și interdisciplinare.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda sprijin inovării orientate către 
piață în vederea creșterii capacității de 
inovare a întreprinderilor prin 
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
inovare, precum și pentru a înlătura 
obstacolele specifice în calea creșterii 
întreprinderilor inovatoare, în special a
IMM-urilor și a întreprinderilor de 
dimensiune intermediară cu potențial de 
creștere rapidă. Pe lângă o asistență 
specializată pentru inovare (de exemplu 
privind exploatarea proprietății 
intelectuale, rețelele de cumpărători, 
asistență pentru birourile de transfer de 
tehnologie, concepție strategică), vor fi 
sprijinite reexaminările politicilor publice 
în relație cu inovarea.

Se va acorda sprijin inovării orientate către 
piață în vederea creșterii capacității de 
inovare a întreprinderilor prin 
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
inovare, precum și pentru a înlătura 
obstacolele specifice în calea creșterii 
întreprinderilor inovatoare, inclusiv lipsa 
de coerență între inovarea tehnologică și 
legislația UE, în special în domeniul 
agriculturii, al IMM-urilor și al 
întreprinderilor de dimensiune intermediară 
cu potențial de creștere rapidă. Pe lângă o 
asistență specializată pentru inovare (de 
exemplu privind exploatarea proprietății 
intelectuale, rețelele de cumpărători, 
asistență pentru birourile de transfer de 
tehnologie, concepție strategică), vor fi 
sprijinite reexaminările politicilor publice 
în relație cu inovarea.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1.4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o 
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații
clinice.

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Dată fiind legătura 
dintre sănătatea oamenilor și cea a 
animalelor, cercetarea interdisciplinară, 
transferabilă privind patofiziologia bolii 
este esențială pentru îmbunătățirea 
înțelegerii tuturor aspectelor privind 
procesele de boală, inclusiv o reclasificare 
a variației normale și a bolii bazată pe date 
moleculare și pentru a valida și utiliza 
rezultatele cercetărilor în aplicații clinice.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1.10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Integrarea infrastructurilor și structurilor și 
surselor de informații (inclusiv cele 
provenite din studii pe cohorte, protocoale, 
colectarea datelor, indicatori, etc.), precum 
și standardizarea, interoperabilitatea, 
depozitarea, schimbul de și accesul la date, 
vor fi sprijinite, pentru a permite acestor 
date să fie valorificate în mod adecvat. Ar 
trebui să se acorde atenție prelucrării 
datelor, gestionării cunoștințelor, modelării 
și vizualizării.

Integrarea infrastructurilor și structurilor și 
surselor de informații (inclusiv cele 
provenite din studii pe cohorte, protocoale, 
colectarea datelor, indicatori, etc.), precum 
și standardizarea, interoperabilitatea, 
depozitarea, schimbul de și accesul la date 
referitoare atât la oameni, cât și la 
animale, vor fi sprijinite, pentru a permite 
acestor date să fie valorificate în mod 
adecvat. Ar trebui să se acorde atenție 
prelucrării datelor, gestionării 
cunoștințelor, modelării și vizualizării.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitate alimentară, agricultură 2. Securitate alimentară, agricultură și 
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durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

silvicultură durabile, cercetare marină și 
maritimă și bioeconomie

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Agricultură și silvicultură durabile 2.1. Agricultură și silvicultură durabile și 
competitive

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Sunt necesare cunoștințe, transferuri de 
cunoștințe, instrumente, servicii și inovații 
corespunzătoare pentru a sprijini o 
agricultură și sisteme forestiere mai 
productive, mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și rezistente 
care să furnizeze cantități suficiente de 
alimente, hrană pentru animale, biomasă și 
alte materii prime, precum și servicii 
ecosistemice, contribuind în același timp la 
prosperitatea comunităților rurale și a 
IMM-urilor rurale inovatoare. Cercetarea 
și inovarea vor oferi opțiuni pentru 
integrarea obiectivelor agronomice,
climatice și de mediu într-o producție mai
durabilă, cum ar fi: consolidarea 
potențialului genetic al plantelor pentru a 
se adapta mai bine la agresiunile biotice și 
abiotice; creșterea productivității și 
eficienței resurselor din agricultură; 
reducerea eroziunii solului și a emisiilor 
de gaze cu efect de seră (GES); sporirea 
eficienței utilizării substanțelor nutritive 
și a apei; scăderea dependenței de 
importurile de proteine de origine vegetală 
în Europa; mărirea nivelului biodiversității 
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în sistemele de producție primară.

Justificare

Cercetarea agricolă reprezintă, de asemenea, o parte a soluției. Mai ales plantele, prin 
potențialul lor genetic și capacitatea lor de a spori eficiența utilizării substanțelor nutritive și 
a apei, vor avea o contribuție pozitivă la agricultura durabilă. Acest lucru ar trebui să fie 
abordat și exprimat într-un mod mai clar.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1.1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.1. Creșterea eficienței producției și
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, asigurând, în același timp, 
durabilitatea și reziliența

2.1.1. Creșterea eficienței producției și a 
calității și siguranței alimentelor, a
durabilității și a rezilienței, asigurând, în 
același timp, adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice și atenuarea lor

Justificare

Calitatea și siguranța alimentelor, cum ar fi sănătatea plantelor și caracteristicile senzoriale 
și nutriționale (vitamine, microelemente)

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile vor consolida productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a 
plantelor, animalelor și sistemelor de 
producție, de a face față condițiilor 
meteorologice/de mediu în rapidă 
schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține. Inovațiile 
rezultate din cercetare vor contribui la 
trecerea la un consum redus de energie și 
emisii scăzute și economie cu nivel scăzut 

Activitățile vor consolida productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a 
plantelor, animalelor și sistemelor de 
producție, de a face față condițiilor 
meteorologice/de mediu în rapidă 
schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține. Inovațiile 
rezultate din cercetare și transmiterea lor 
către toți actorii economici implicați vor 
contribui la trecerea la un consum redus de 
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de deșeuri, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
hrană pentru animale. Pe lângă contribuția 
la securitatea alimentară vor fi create noi 
oportunități pentru utilizarea biomasei și 
subproduselor din agricultură și silvicultură 
pentru o gamă largă de aplicații 
nealimentare.

energie și emisii scăzute și economie cu 
nivel scăzut de deșeuri, de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare cu produse 
alimentare și hrană pentru animale. Pe 
lângă contribuția la securitatea alimentară, 
vor fi create noi oportunități pentru 
utilizarea biomasei, a biodeșeurilor și a 
reziduurilor din agricultură și 
silvicultură, precum și a subproduselor din 
agricultură și silvicultură pentru o gamă
largă de aplicații nealimentare (în special 
energetice și chimice).

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale 
cât și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
și sinergii intersectoriale pentru a ameliora 
performanța plantelor, animalelor, micro-
organismelor, asigurând, în același timp, 
utilizarea eficientă a resurselor (apă, sol,
substanțe nutritive, energie) și integritatea 
ecologică a zonelor rurale. Se va pune 
accentul pe sisteme de producție integrate 
și diverse și pe practici agronomice 
inovatoare, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii tuturor tipurilor de agricultură. 
Ameliorarea genetică a plantelor și a 
animalelor pentru a obține caracteristici de 
adaptare, rezistență și productivitate va fi 
reexaminată și dezvoltată în funcție de 
tehnicile reproducției convenționale și 
moderne și va necesita o mai bună utilizare 
a resurselor genetice. O atenție deosebită 
va fi acordată gestionării solurilor în 
exploatație pentru creșterea fertilității 
terenurilor ca bază pentru productivitatea 
recoltelor și a animalelor, precum și 
pentru o creștere durabilă a producției. 
Sănătatea animalelor și plantelor va fi 
promovată și vor fi dezvoltate în 
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a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

continuare măsuri integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui atât la 
abordarea preocupărilor logistice și 
practice ale utilizatorilor comerciali, cât și 
la abordarea preocupărilor societale ale 
cetățenilor UE. Domeniile enumerate mai 
sus vor fi susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.2. Furnizarea de servicii ecosistemice 
și de bunuri publice

2.1.2. Consolidarea multifuncționalității 
agriculturii, inclusiv a serviciilor
ecosistemice și a bunurilor publice

Justificare

Multifuncționalitatea ca abordare cuprinzătoare pentru combinarea utilizării agriculturii și a 
serviciilor ecosistemice trebuie să fie compatibilă cu PAC și cu programele de cercetare. 
Trebuie consolidat rolul multifuncțional al agriculturii, de exemplu prin furnizarea de servicii 
ecosistemice și de bunuri publice, dar și prin pregătirea unei mai bune înțelegeri a sistemelor 
de agricultură/silvicultură.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1.2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 



PE489.458v02-00 18/23 AD\908034RO.doc

RO

dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment și estetica peisajului) și 
servicii ecologice importante, cum ar fi 
biodiversitatea funcțională și in situ, 
polenizarea, redistribuirea apei, 
conservarea peisajului, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și politică, elaborarea unor 
indicatori pentru măsurarea 
corespunzătoare a rezultatelor obținute 
prin activitățile realizate de agricultori de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice și măsurarea impactului valorii 
necomerciale a bunurilor și serviciilor 
respective. Ar trebui elaborat și un sistem 
de calculare a valorii financiare a 
bunurilor și serviciilor publice specifice 
asigurate de agricultori, deoarece 
măsurile de „ecologizare” din ce în ce mai 
specifice vor juca un rol mai proeminent 
în politica agricolă în următorii ani. 
Chestiunile care trebuie abordate includ 
identificarea și dezvoltarea unor sisteme 
diverse de agricultură/silvicultură/cultivare
și a modelelor de peisaj care pot optimiza 
furnizarea bunurilor și serviciilor publice. 
Vor fi abordate evaluarea socioeconomică 
și comparativă a sistemelor de 
agricultură/silvicultură și performanța în 
ceea ce privește durabilitatea. Dezvoltarea 
zonelor rurale prin trecerea la o gestionare 
activă a sistemelor agricole – inclusiv 
utilizarea de tehnologii și schimbarea 
practicilor, îndeosebi gestionarea 
substanțelor nutritive din sol – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice. 
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Justificare

Cercetarea socioeconomică a sistemelor de agricultură/silvicultură și a efectelor lor asupra 
mediului trebuie să facă parte integrantă din cercetarea aspectelor multifuncționale ale 
agriculturii și ar trebui abordată pentru a sprijini trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț 
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la 
producția primară la consum. Această 
abordare va contribui la (a) atingerea 
obiectivului de siguranță și securitate a 
produselor alimentare pentru toți europenii 
și eradicarea foametei în lume (b) 
reducerea sarcinii bolilor legate de 
alimente și alimentație prin promovarea 
tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor și 
inovațiile în industria alimentară (c) 
reducerea consumului de apă și de energie 
în procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț 
alimentar și serviciile conexe, pentru toate 
tipurile de agricultură și produse, de la 
producția primară la consum. Această 
abordare va contribui la (a) atingerea 
obiectivului de siguranță și securitate a 
produselor alimentare pentru toți europenii 
și eradicarea foametei în lume (b) 
reducerea sarcinii bolilor legate de 
alimente și alimentație prin promovarea 
tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor și 
inovațiile în industria agricolă și
alimentară (c) reducerea consumului de apă 
și de energie în procesarea alimentelor, 
transport și distribuție și (d) reducerea 
risipei de alimente cu 50% până în 2030.
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Justificare

Există diferite tipuri de agricultură și produse agricole, de la cele convenționale la cele 
ecologice sau la cele intensive într-un mod durabil. Trebuie incluse toate tipurile de 
agricultură și produse agricole, întrucât toate sunt orientate către produse sigure și 
sănătoase. Agricultura și producția primară sunt componente-cheie ale sectorului 
agroalimentar și inovațiile din industriile de producție agricolă pot avea contribuții 
importante la un regim alimentar sănătos și durabil, de exemplu prin îmbunătățirea 
compușilor sănătoși din plante.

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 
utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi 
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și produse diversificate, sigure, 
la prețuri rezonabile și de înaltă calitate. 
Acest lucru va întări potențialul de inovare 
al lanțului european de aprovizionare cu 
alimente, îi va spori competitivitatea, va 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și va permite industriei alimentare 
europene să se adapteze la schimbări. Alte 
aspecte de abordat sunt trasabilitatea, 
logistica și serviciile, factorii socio-
economici, rezistența lanțului alimentar la 
schimbările de mediu și climatice, precum 
și limitarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv producția 
agricolă, concepția produselor alimentare, 
prelucrarea, ambalarea, controlul 
procesului, reducerea deșeurilor, 
valorizarea subproduselor și utilizarea sau 
eliminarea în siguranță a subproduselor de 
origine animală. Vor fi generate procese 
inovatoare și durabile, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și produse 
diversificate, sigure, la prețuri rezonabile și 
de înaltă calitate. Acest lucru va întări 
potențialul de inovare al lanțului european 
de aprovizionare cu alimente, îi va spori 
competitivitatea, va genera creștere 
economică și locuri de muncă și va permite 
industriei alimentare europene să se 
adapteze la schimbări. Alte aspecte de 
abordat sunt trasabilitatea, logistica și 
serviciile, factorii socio-economici, 
rezistența lanțului alimentar la schimbările 
de mediu și climatice, precum și limitarea 
impactului negativ pe care îl au activitățile 
lanțului alimentar și alimentația și 
sistemele de producție în schimbare asupra 
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mediului.

Justificare

Producția agricolă se află chiar la baza lanțului de producție a alimentelor și a hranei pentru 
animale și, prin urmare, trebuie să fie abordată într-un mod clar.

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru stabilirea standardelor va fi 
utilizat pentru a contribui la accelerarea 
procesului de introducere pe piață pentru 
bunurile și serviciile noi și ecologice.

Sprijinul pentru stabilirea standardelor va fi 
utilizat pentru a contribui la accelerarea 
procesului de introducere pe piață pentru 
bunurile și serviciile noi și ecologice, 
plecând de la sistemele de producție 
terestră și acvatică până la consumatorul 
final.

Justificare

Trebuie să se precizeze că se va utiliza un cadru standard pentru întregul lanț valoric, de la 
producția primară (terestră sau acvatică) până la consumatorul final. Aceasta este singura 
modalitate de a garanta că întregul lanț valoric contribuie la realizarea obiectivelor comune.

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.5 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități orientate spre viitor vor fi 
întreprinse în sectoarele bioeconomiei, 
inclusiv dezvoltarea bazelor de date, 
indicatorilor și modelelor în vederea 
soluționării problemelor globale, europene, 
naționale și regionale. Un observator 
european al bioeconomiei trebuie instituit
pentru descrierea și monitorizarea la 
nivelul Uniunii și la nivel mondial a 
activităților de cercetare și inovare, 
dezvoltarea unor indicatori cheie de 

Activități orientate spre viitor vor fi 
întreprinse în sectoarele bioeconomiei, 
inclusiv dezvoltarea bazelor de date, 
indicatorilor și modelelor în vederea 
soluționării problemelor globale, europene, 
naționale și regionale. Trebuie instituit un
observator european al bioeconomiei, care 
să reunească toate părțile interesate din 
lumea științei, din industrie și din 
societatea civilă, pentru descrierea și 
monitorizarea la nivelul Uniunii și la nivel 
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performanță și monitorizarea politicilor de 
inovare în domeniul bioeconomiei.

mondial a activităților de cercetare și 
inovare, dezvoltarea unor indicatori-cheie
de performanță și monitorizarea politicilor 
de inovare în domeniul bioeconomiei.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Anexa I – partea IV – punctul 3.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

3.2. Securitate alimentară, agricultură și 
silvicultură durabile, cercetare marină și 
maritimă și bioeconomie
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