
AD\908035RO.doc PE489.455v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

2011/0401(COD)

12.7.2012

AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare 
Orizont 2020 (2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

Raportoare pentru aviz: Sandra Kalniete



PE489.455v02-00 2/27 AD\908035RO.doc

RO

PA_Legam



AD\908035RO.doc 3/27 PE489.455v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea 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 punere în aplicare, 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 de până în 2020. Acesta este împărțit în trei mari axe: 1. excelența 
științifică, 2. poziția de lider în sectorul industrial , 3. provocărilor societale. Raportoarea 
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, nepoluante și eficiente (6,53 miliarde EUR);

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

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

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

Raportoarea 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 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 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 global. 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 consideră că, în această propunere, Comisia a redus în mod considerabil 
birocrația și a simplificat procesul de punere în aplicare.

În general, raportoarea consideră că propunerea este echilibrată și foarte bine elaborată. 
Raportoarea 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 de 
competitivitate al Europei per ansamblu.

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 regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, la o politică 
industrială adaptată erei globalizării și la o 
agendă digitală pentru Europa. În plus, în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei 

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării și al aplicării 
rezultatelor acestora drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, la o politică 
industrială adaptată erei globalizării și la o 
agendă digitală pentru Europa. În plus, în 
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Europa 2020 referitoare la cercetare și 
inovare, politica de coeziune are un rol 
important de jucat prin consolidarea 
capacităților și asigurarea condițiilor care 
să permită excelența.

vederea realizării obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 referitoare la cercetare și 
inovare, politica de coeziune are un rol 
important de jucat prin consolidarea 
capacităților și asigurarea condițiilor care 
să permită excelența.

Amendamentul 2

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, 
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.

(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 și agricole 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, 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.



PE489.455v02-00 6/27 AD\908035RO.doc

RO

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cele mai multe exploatații agricole 
din Uniune sunt și IMM-uri, iar în 
prezent există o lipsă de coerență între 
cercetare și inovarea tehnologică, pe de o 
parte, și legislația Uniunii privind 
produsele agricole, pe de altă parte, ceea 
ce îngreunează din ce în ce mai mult 
aplicarea activă a noilor evoluții 
tehnologice de către IMM-urile europene. 
Pentru a valorifica pe deplin cercetarea 
din domeniul agriculturii în Uniune, 
legislația ar trebui adaptată pentru a 
permite o absorbție mai rapidă și o 
utilizare mai eficientă a noilor tehnologii 
de către exploatațiile agricole europene.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor și să fie accesibil 
noilor participanți, întrucât reunește 
întreaga gamă a sprijinului acordat 
cercetării și inovării într-un cadru strategic 
comun, care cuprinde o gamă simplificată 
de reguli, și utilizează norme de participare 
ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului.
Simplificarea normelor de finanțare ar 

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor, precum și a 
societății civile, și să fie accesibil noilor 
participanți, întrucât reunește întreaga 
gamă a sprijinului acordat cercetării și 
inovării într-un cadru strategic comun, care 
cuprinde o gamă simplificată de reguli, și 
utilizează norme de participare ale căror 
principii se aplică tuturor acțiunilor din 
cadrul programului. Simplificarea 
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trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

normelor de finanțare ar trebui să reducă 
costurile administrative de participare și va 
contribui la reducerea erorilor financiare.

Justificare

Activitățile de cercetare privesc nu numai cercetătorii, autoritățile publice și întreprinderile, 
ci și societatea civilă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE.

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE, deși acestea trebuie să fie 
deschise participării altor state membre și 
să includă proceduri de facilitare a 
participării unor noi țări.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 
agende de cercetare și inovare responsabile 

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a restabilirii și 
aprofundării încrederii opiniei publice în 
știință, Orizont 2020 ar trebui să favorizeze 
o participare activă a cetățenilor și a 
societății civile cu privire la aspectele 
legate de cercetare și inovare prin 
promovarea cercetării participative,
educației științifice, prin facilitarea 
accesului la cunoștințe științifice, prin 
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care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020.

dezvoltarea unor agende de cercetare și 
inovare responsabile și prin aplicarea 
rezultatelor acestora, care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile și prin facilitarea 
participării acestora la activitățile din 
cadrul Orizont 2020.

Amendamentul 7

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, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare și politica agricolă comună 
(în special 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 8

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 

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, în special cu 
țările vizate de politica europeană de 
vecinătate, bazată pe interesul comun și 
avantaje reciproce. Cooperarea 
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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.

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.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări a activităților de control și de
gestionare a riscurilor în materie de 
finanțare a cercetării în Uniune și a 
solicitat realizarea unui nou echilibru între 
încredere și control și între asumarea de 
riscuri și evitarea riscurilor. Parlamentul 
European, în rezoluția sa din 11 noiembrie 
2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de 
cercetare, a solicitat o schimbare 
pragmatică în vederea simplificării 
administrative și financiare și stipulează că 
gestionarea finanțării cercetării europene ar 
trebui să se bazeze într-o mai mare măsură 
pe încredere și toleranță față de risc în 
raport cu participanții. Raportul de 
evaluare intermediară a celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare (2007-
2013) concluzionează că este necesară o 
abordare mai radicală pentru a realiza un 
salt spectaculos în direcția simplificării și 
că trebuie reechilibrat raportul între risc 
și încredere.

(32) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări a elaborării unei strategii de 
gestionare a riscurilor pe baza unor 
elemente concrete în cadrul strategiei 
Uniunii de finanțare a cercetării. Cu 
această ocazie, Consiliul a cerut realizarea 
unui nou echilibru între încredere și control 
și între asumarea de riscuri și evitarea
acestora. Parlamentul European, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010
referitoare la simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare, a solicitat 
o schimbare pragmatică în vederea 
simplificării administrative și financiare și 
stipulează că gestionarea finanțării 
cercetării europene ar trebui să se bazeze 
într-o mai mare măsură pe încredere și 
toleranță față de risc în raport cu
cercetătorii. Raportul de evaluare 
intermediară a celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare (2007-
2013) concluzionează că este necesară o 
abordare mai radicală pentru a realiza un 
salt spectaculos în vederea instituirii unor 
proceduri simplificate care să 
demonstreze încrederea Uniunii în 
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cercetători și să îi încurajeze pe aceștia să 
își asume riscurile necesare pentru 
accelerarea progreselor științei și 
tehnologiei.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și de promovare a unei 
exploatări mai bune a potențialului
industrial al politicilor de inovare, 
cercetare și dezvoltare tehnologică.

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și pentru aplicarea 
rezultatelor acestora și de promovare a 
unei exploatări mai bune a potențialului 
industrial al politicilor de inovare, 
cercetare și dezvoltare tehnologică.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poziției de lider în sectorul industrial și (b) poziției de lider în sectoarele industrial 
și agricol, și

Amendamentul 12

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, 

(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, 
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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.

instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice care includ organizațiile 
neguvernamentale și alte grupuri ale 
societăți civile și procese transparente și 
interactive care asigură sprijin cercetării și 
inovării responsabile.

Justificare

Activitățile de cercetare privesc nu numai cercetătorii, autoritățile publice și întreprinderile, 
ci și societatea civilă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 14 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

(b) securitatea alimentară, agricultura și 
silvicultura durabile, cercetarea marină și 
maritimă și bioeconomie;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul FET abordează întregul spectru 
al inovării orientate către știință: de la 
explorări de tip bottom-up și timpurii la 
scară mică ale unor idei în stare fragilă și 
embrionară până la construirea de noi 
comunități ale cercetării și inovării în jurul 
domeniilor de cercetare emergente 
transformaționale și al inițiativelor mari de 
cercetare unificate și construite în jurul 
unei agende de cercetare care vizează 
atingerea unor obiective ambițioase și 
vizionare. Aceste trei niveluri de angajare 

Programul FET abordează întregul spectru 
al inovării orientate către știință: de la 
explorări de tip bottom-up și timpurii la 
scară mică ale unor idei în stare fragilă și 
embrionară până la construirea de noi 
comunități ale cercetării și inovării în jurul 
domeniilor de cercetare emergente 
transformaționale și al inițiativelor mari de 
cercetare unificate și construite în jurul 
unei agende de cercetare care vizează 
atingerea unor obiective ambițioase și 
vizionare. Aceste trei niveluri de angajare 
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au fiecare propria valoare, fiind totodată 
complementare și sinergetice. De exemplu, 
explorarea nevoilor la scară mică poate 
scoate la iveală nevoia dezvoltării de noi 
teme care pot duce la o acțiune pe scară 
largă bazată pe foi de parcurs. Nivelurile 
de angajare implică o gamă largă de 
protagoniști din domeniul cercetării, 
inclusiv tineri cercetători și IMM-uri cu 
preocupare intensă pentru cercetare, 
precum și comunități de părți interesate
(societatea civilă, factorii de decizie 
politică, industria și cercetătorii din
sectorul public), grupate în jurul unor 
agende de cercetare, pe măsură ce acestea 
prind contur, ajung la un stadiu de 
maturitate și se diversifică.

au fiecare propria valoare, fiind totodată 
complementare și sinergetice. De exemplu, 
explorarea nevoilor la scară mică poate 
scoate la iveală nevoia dezvoltării de noi 
teme care pot duce la o acțiune pe scară 
largă bazată pe foi de parcurs. Nivelurile 
de angajare implică o gamă largă de 
protagoniști din domeniul cercetării, 
inclusiv tineri cercetători, cercetătoare și 
IMM-uri cu preocupare intensă pentru 
cercetare, precum și comunități de părți 
interesate (societatea civilă, factorii de 
decizie politică, industria și cercetătorii din 
sectorul public), grupate în jurul unor 
agende de cercetare, pe măsură ce acestea 
prind contur, ajung la un stadiu de 
maturitate și se diversifică.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși Europa găzduiește o rezervă amplă și 
diversificată de resurse umane calificate în 
domeniul cercetării și inovării, această 
rezervă trebuie alimentată, îmbunătățită și 
adaptată în mod constant la nevoile pieței 
forței de muncă, care evoluează rapid. În 
prezent, numai 46% din această rezervă 
lucrează în întreprinderi, ceea ce reprezintă 
un nivel mult mai scăzut decât al 
principalilor concurenți economici ai 
Europei, și anume 69% în China, 73% în 
Japonia și 80% în Statele Unite ale 
Americii. Totodată, ca urmare a factorilor 
demografici, un număr disproporționat de 
cercetători vor atinge vârsta de pensionare 
în următorii câțiva ani. Combinată cu 
cererea tot mai mare de posturi de înaltă 
calificare, ca rezultat al intensificării 
cercetării în economia europeană, această 
situație va reprezenta una dintre 
principalele provocări cu care se vor 
confrunta sistemele europene de educație, 

Deși Europa găzduiește o rezervă amplă și 
diversificată de resurse umane calificate în 
domeniul cercetării și inovării, această 
rezervă trebuie alimentată, îmbunătățită și 
adaptată în mod constant la nevoile pieței 
forței de muncă, care evoluează rapid. În 
prezent, numai 46% din această rezervă 
lucrează în întreprinderi, ceea ce reprezintă 
un nivel mult mai scăzut decât al 
principalilor concurenți economici ai 
Europei, și anume 69% în China, 73% în 
Japonia și 80% în Statele Unite ale 
Americii. Totodată, ca urmare a factorilor 
demografici, un număr disproporționat de 
cercetători vor atinge vârsta de pensionare 
în următorii câțiva ani. Combinată cu 
cererea tot mai mare de posturi de înaltă 
calificare, ca rezultat al intensificării 
cercetării în economia europeană, această 
situație va reprezenta una dintre 
principalele provocări cu care se vor 
confrunta sistemele europene de educație, 
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cercetare și inovare în următorii ani. cercetare și inovare în următorii ani. În 
plus, dat fiind că unul dintre obiectivele 
programului-cadru este garantarea 
promovării efective a egalității de gen și a 
integrării principiului egalității de gen în 
domeniul cercetării și al inovării, este 
necesar să se încurajeze participarea unui 
număr mai mare de femei în sectorul 
cercetării și valorificarea întregului 
potențial al acestora.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro 
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro 
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate, agricultură etc.). 
Numeroasele interacțiuni ale TGE și ale 
tehnologiilor generice vor fi exploatate, 
prin urmare, într-o manieră flexibilă, ca o 
sursă importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
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regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2.3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății.

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății, ținând cont de 
principiul precauției. Pe lângă evaluarea 
riscurilor, evaluarea acceptabilității 
sociale a diferitelor aplicări specifice ale 
nanotehnologiei.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
sprijini industria europeană asigurându-i o 
poziție de lider în sectorul acestei 
tehnologii generice cheie. Această poziție 
va fi consolidată în continuare prin 
integrarea aspectelor legate de evaluare a 
siguranței și de gestionare, ale riscurilor 
globale în utilizarea biotehnologiei.

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
sprijini industria europeană asigurându-i o 
poziție de lider în sectorul acestei 
tehnologii generice cheie. Această poziție 
va fi consolidată în continuare prin 
integrarea aspectelor legate de evaluare a 
siguranței și de gestionare, ale riscurilor 
globale în utilizarea biotehnologiei, 
garantând în acest mod o foaie de parcurs 
sigură a procesului de aplicare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
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puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi.  Biotehnologiile oferă, 
de asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la
12 %-20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015, precum și în 
aplicațiile agricole, inclusiv în producția 
vegetală, care reprezintă punctul de 
plecare al lanțului valoric al producției 
alimentare și al bioeconomiei în 
ansamblu. Biotehnologiile abordează, de 
asemenea, o serie dintre așa-numitele 
douăsprezece norme ale chimiei verzi, 
grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4.3 – litera b – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Procese industriale bazate pe 
biotehnologii

(b) Produse și procese bazate pe 
biotehnologii

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4.3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea biotehnologiei industriale
pentru produse și procese industriale
competitive (de exemplu, în industria 
chimică, sănătate, minerit, energie, 
celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

Dezvoltarea biotehnologiei pentru produse 
și procese competitive (de exemplu, în 
industria chimică, construcții, sănătate, 
minerit, energie, celuloză și hârtie, 
materiale textile, amidon, producția 
agricolă și prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Sprijin pentru IMM-urile care 
efectuează cercetare în mod intensiv

(b) Sprijin pentru IMM-urile care 
efectuează cercetare în mod intensiv în 
toate domeniile, inclusiv în agricultură

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consolidarea capacității de inovare a 
IMM-urilor

(c) Consolidarea capacității de inovare a 
IMM-urilor în toate domeniile, inclusiv în 
agricultură
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare.

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile-cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare, inclusiv 
lipsa de coerență dintre inovarea 
tehnologică și legislația Uniunii, în 
special în domeniul agriculturii.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de 
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea cu eficacitate a sănătății,
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depind, de asemenea, de 
o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, inclusiv a legăturii dintre 
sănătatea oamenilor și cea a animalelor,
de instrumente eficiente de prevenire, 
precum vaccinurile, de supravegherea și 
pregătirea eficace în materie de sănătate și 
boli, precum și de programe eficiente de 
depistare a bolilor, care să reglementeze și 
utilizarea antibioticelor la animale.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Securitatea alimentară, agricultura și 
silvicultura durabile, cercetarea marină și 
maritimă și bioeconomie;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este 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, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Obiectivul specific este 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, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă și 
competitivă.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o 
populație mondială în creștere. Se 
estimează că este necesară o creștere cu 70 

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite (în special 
de apă, pământ și carbon fosil), cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente și cu apă 
potabilă durabilă și sigură pentru europeni 
și pentru o populație mondială în creștere.
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% a aprovizionării cu alimente la nivel 
mondial pentru a hrăni o populație de 9 
miliarde la nivelul mondial până în 2050.
Agricultura generează aproximativ 10 % 
din emisiile de gaze cu efect de seră din 
Uniune și deși emisiile provenite din 
agricultură sunt în scădere în Europa, se 
estimează că vor crește cu până la 20 % 
până în 2030. Mai mult, Europa va trebui 
să asigure o aprovizionare suficientă cu 
materii prime, energie și produse 
industriale, în condițiile diminuării 
resurselor de carbon fosil (se preconizează 
că producția de petrol și gaz lichid va 
scădea cu aproximativ 60 % până în 2050), 
menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 2030 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

Se estimează că este necesară o creștere cu 
70 % a aprovizionării cu alimente la nivel 
mondial pentru a hrăni o populație de 9 
miliarde la nivelul mondial până în 2050.
Agricultura generează aproximativ 10 % 
din emisiile de gaze cu efect de seră din 
Uniune și deși emisiile provenite din 
agricultură sunt în scădere în Europa, în 
principal datorită inovării în materie de 
tehnici de eficientizare a producției și 
reducerii șeptelului din anumite zone, și a
se estimează că vor crește cu până la 20 % 
până în 2030. Mai mult, Europa va trebui 
să asigure o aprovizionare suficientă cu 
materii prime, energie și produse 
industriale, în condițiile diminuării 
resurselor de carbon fosil (se preconizează 
că producția de petrol și gaz lichid va 
scădea cu aproximativ 60 % până în 2050), 
menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. Conform Eurostat, numai 
în Uniunea Europeană cantitatea de
alimente aruncate în fiecare an se ridică 
la 89 milioane de tone, echivalentul a 
180 kg pe cap de locuitor: Prin urmare, 
este necesar să se ia măsuri pentru a se
reduce această cantitate (cu cel puțin 50 % 
până în 2030), a se evita producerea de 
deșeuri alimentare, a se reutiliza 
alimentele care, altfel, ar fi aruncate și să 
se întreprindă și alte inițiative pentru a 
transforma deșeurile agricole biologice 
într-un activ. De asemenea, ar trebui 
dezvoltate linii de cercetare destinate 
analizei și cuantificării deșeurilor 
alimentare, prin aplicarea unor 
metodologii adecvate. În plus, frontierele 
naționale nu pot împiedica răspândirea 
dăunătorilor și bolilor plantelor și 
animalelor, inclusiv a zoonozelor și a 
agenților patogeni din alimente. Odată cu 
necesitatea unor măsuri eficace de 
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prevenire la nivel național, acțiunea la 
nivelul Uniunii este esențială pentru 
controlul ultim și funcționarea efectivă a 
pieței unice. Provocarea este complexă, 
afectează o gamă largă de sectoare 
interconectate și necesită sinergii 
intersectoriale suplimentare abordări de 
mai multe tipuri.

Justificare

Deșeurile alimentare au consecințe majore din punct de vedere ecologic, socioeconomic, 
nutrițional și moral; ele provin de la toate nivelurile lanțului alimentar și sunt prezente atât 
în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare. Prin urmare, este esențială reducerea 
acestora atât prin campanii de informare, cât și prin dezvoltarea de noi tehnologii, de 
exemplu, în ceea ce privește ambalajele sau metodele de conservare a alimentelor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din păduri și fluxurile de deșeuri provenind 
din agricultură, acvacultură, industrie și 
servicii municipale de utilități ar putea fi 
mai bine folosit.

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din păduri, din agricultură și fluxurile de 
deșeuri provenind din agricultură, 
acvacultură, industrie și servicii municipale 
de utilități ar putea fi mai bine folosit.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – secțiunea 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, produse bio și 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, hrană pentru animale, 
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bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă.
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

bioproduse și bioenergie, precum și în 
bunurile publice aferente, va genera o 
valoare adăugată europeană mai mare.
Gestionat în mod durabil, acest tip de 
economie poate reduce amprenta asupra 
mediului a producției primare și a lanțului 
de aprovizionare în ansamblu.
Bioeconomia poate crește competitivitatea 
acestora și asigura locuri de muncă și 
oportunități de afaceri pentru dezvoltarea 
rurală și a zonelor de coastă. Provocările 
legate de securitatea alimentară, agricultura 
durabilă și bioeconomia generală au o 
dimensiune europeană și mondială.
Acțiunile la nivelul Uniunii sunt esențiale 
pentru a reuni grupurile ca să atingă 
extinderea și masa critică necesare pentru a 
completa eforturile depuse de un stat 
membru singur sau de grupuri de state 
membre. O abordare care are în vedere toți 
actorii implicați va asigura interacțiunile 
necesare benefice la toate nivelurile între 
cercetători, întreprinderi, 
agricultori/producători, consultanți și 
utilizatori finali. Ar trebui să se depună 
eforturi deosebite pentru ca agricultorii și 
organizațiile lor reprezentative să 
participe la activități legate de schimbul 
de cunoștințe și să exercite un rol în ceea 
privește stabilirea priorităților de 
cercetare. Cercetătorii ar trebui să 
primească stimulente pentru a participa la 
activități legate de schimbul de cunoștințe, 
chiar dacă acestea se referă la activități de 
cercetare care au loc deja. Abordarea la 
nivelul Uniunii este, de asemenea, necesară 
pentru a asigura coerența în soluționarea 
acestor provocări pentru toate sectoarele și 
în corelare strânsă cu politicile relevante 
ale Uniunii. Coordonarea cercetării și 
inovării la nivelul Uniunii va stimula și va 
contribui la accelerarea schimbărilor 
necesare în întreaga Uniune.

Justificare

Activitățile legate de schimbul de cunoștințe trebuie să fie special concepute pentru 
agricultori sau pentru organizațiile lor reprezentative, care se află într-o postură mai puțin 
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favorabilă decât cea a întreprinderilor în ceea ce privește participarea la astfel de activități. 
Ar trebui ascultate părerile agricultorilor cu privire la prioritățile de cercetare. Oamenii de 
știință primesc stimulente în principal pentru a desfășura activități de cercetare noi, nu 
pentru a explica activitățile de cercetare care au deja loc unor persoane care nu sunt de 
specialitate, dar care sunt interesate să le aplice, sau pentru a discuta cu acestea despre 
această temă.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa I – partea III– punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Agricultură și silvicultură durabile (a) Agricultură și silvicultură durabile și 
competitive

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, mai eficiente 
din punctul de vedere al resurselor
(inclusiv în raport cu obiectivele legate de
utilizarea eficientă a substanțelor 
nutritive și a energiei și de reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon) și rezistente, 
prin creșterea calității și a valorii 
produselor agricole și, în același timp, pe 
dezvoltarea de servicii, concepte și politici 
de dezvoltare a mijloacelor de subzistență 
în mediul rural și a IMM-urile rurale 
novatoare. Capacitatea de dezvoltare a 
cunoștințelor și transferurile de inovații în 
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agricultură urmăresc inversarea 
procesului de scădere continuă a 
potențialului de creștere a randamentelor 
în Europa și crearea unui ciclu 
nedeficitar cu scopul de a realiza o 
intensificare durabilă a producției 
agricole a Uniunii. În vederea reducerii 
amprentei de carbon a agriculturii, merită 
subliniată importanța lanțurilor de 
aprovizionare scurte.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv.
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor, precum și consumul de alimente
să devină mai durabile, iar sectorul 
alimentar mai competitiv. Activitățile vor 
viza o gamă largă de alimente sănătoase, 
originale, de înaltă calitate și sigure pentru 
toți, alegeri în cunoștință de cauză din 
partea consumatorului, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și aditivi 
și produc mai puține subproduse, deșeuri și 
gaze cu efect de seră. Consumatorii 
trebuie să aleagă în mod conștient și să fie 
informați, nu numai cu privire la 
produsele alimentare sigure, dar și cu 
privire la consecințele pe care alegerile 
lor și deșeurile alimentare le au asupra 
mediului și la nivel socioeconomic și 
nutrițional. Astfel de inovații ar trebui să 
vizeze, de asemenea, reducerea deșeurilor 
alimentare din producție și din lanțul de 
distribuție, precum și a celor produse de 
consumatori.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor (inclusiv 
din punctul de vedere al utilizării 
substanțelor nutritive, energiei, 
carbonului, apei și a solului), durabile și 
competitive, transformând în același timp 
deșeurile biologice într-un activ utilizat la 
deplinul său potențial. Este esențial să se 
creeze un circuit închis între zonele 
urbane și rurale. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate de a 
doua și a treia generație, care produc și 
utilizează biomasă și alte reziduuri din 
producția agricolă și silvicolă primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum
și prin transformarea eficientă a 
deșeurilor biologice din zonele urbane în 
factori de producție agricolă. Acest lucru 
va promova noi piețe și va crea noi 
posibile surse de venit pentru producătorii 
primari prin sprijinirea activităților de 
standardizare, sisteme de certificare,
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea problemei disponibilității 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare și inovare în 
diverse discipline și sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluții sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce privește mediul și 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanț valoric (explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunități de creștere și de creare de 
locuri de muncă, precum și opțiuni 
inovatoare care implică știința, tehnologia, 
economia, politica și guvernanța. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un 
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

Abordarea problemei disponibilității 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare și inovare în 
diverse discipline și sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluții sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce privește mediul și 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanț valoric (explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea). Utilizarea resurselor de apă 
pentru agricultură va constitui, în mod 
special, obiectul unor eforturi deosebite 
de inovare, având în vedere creșterea 
cererii de apă din acest sector și creșterea 
perioadelor de secetă gravă, care 
afectează zone din în ce mai întinse la 
nivel mondial, cum ar fi țările europene 
din regiunea mediteraneană. Inovarea în 
aceste domenii va oferi oportunități de 
creștere și de creare de locuri de muncă, 
precum și opțiuni inovatoare care implică 
știința, tehnologia, economia, politica și 
guvernanța. Din acest motiv, este în curs de 
pregătire un parteneriat european privind 
inovarea în domeniul materiilor prime.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Siguranță alimentară, agricultură
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

(b) Securitate alimentară, agricultură și 
silvicultura durabile, cercetare marină și 
maritimă și bioeconomie

Amendamentul 37
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Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera e – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime

(e) Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă și conservarea
resurselor și utilizarea durabilă a 
materiilor prime
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