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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază faptul că pachetul 
financiar menționat în propunerea 
legislativă are doar un caracter indicativ 
pentru autoritatea legislativă și nu poate 
fi stabilit în mod definitiv până când nu se 
ajunge la un acord asupra 
regulamentului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 
8 iunie 2011 intitulată „Investiția în 
viitor: un nou cadru financiar multianual 
pentru o Europă competitivă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii”1; reamintește că 
este necesar să se prevadă resurse 
suplimentare suficiente în următorul 
CFM pentru a permite Uniunii să își 
realizeze prioritățile politice existente și 
noile sarcini prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona, precum și să facă față 
evenimentelor neprevăzute; atrage atenția 
asupra faptului că, chiar și în condițiile 
unei creșteri cu cel puțin 5% a nivelului 
resurselor pentru următorul CFM 
comparativ cu nivelul din 2013, nu se 
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poate aduce decât o contribuție limitată la 
realizarea obiectivelor și a 
angajamentelor convenite ale Uniunii și 
la respectarea principiului solidarității în 
cadrul Uniunii; solicită Consiliului, în 
cazul în care nu este de acord cu această 
abordare, să identifice în mod clar la care 
dintre prioritățile sau proiectele sale 
politice s-ar putea renunța în totalitate, în 
ciuda valorii lor adăugate europene 
dovedite;
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1c. reamintește, în special, faptul că în 
rezoluția menționată Parlamentul 
European solicită, de asemenea, o 
majorare semnificativă a cheltuielilor 
relevante începând din 2013, pentru a 
promova, stimula și asigura finanțarea 
cercetării, dezvoltării și inovării în 
Uniune;

Amendamentul 4

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. reamintește, de asemenea, poziția sa, 
conform căreia în cadrul următorului 
CFM ar trebui să existe o mai mare 
concentrare a resurselor bugetare în 
domeniile care promovează 
competitivitatea și creșterea economică, 
precum cercetarea și inovarea, în 
conformitate cu principiile excelenței și 
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ale valorii adăugate europene;

Amendamentul 5

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 
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.

(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 
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, evidențiind, astfel, 
importanța stimulării unor sinergii mai 
puternice și a complementarității cu 
fondurile structurale. Cu toate acestea, 
selectarea proiectelor finanțate prin 
conceptul de „cale către excelență” 
trebuie să aibă la bază anumite standarde 
de calitate. Pentru a asigura durabilitatea 



PE491.278v02-00 6/34 AD\911768RO.doc

RO

succesului acestora, ar trebui acordată o 
atenție specială proiectelor finanțate prin 
conceptul de „cale către excelență”, 
acestea trebuind să fie monitorizate 
îndeaproape.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La reuniunea sa din 4 februarie 2011, 
Consiliul European a sprijinit conceptul de 
cadru strategic comun de finanțare a 
cercetării și inovării de către Uniune, în 
vederea îmbunătățirii eficienței finanțării 
pentru cercetare și inovare la nivel național 
și la nivelul Uniunii și a solicitat Uniunii să 
soluționeze rapid obstacolele care încă mai 
împiedică atragerea talentelor și a 
investițiilor în vederea finalizării ERA 
până în 2014 și să realizeze o autentică 
piață unică a cunoașterii, a cercetării și a 
inovării.

(4) La reuniunea sa din 4 februarie 2011, 
Consiliul European a sprijinit conceptul de 
cadru strategic comun de finanțare a 
cercetării și inovării de către Uniune, în 
vederea îmbunătățirii eficienței finanțării 
pentru cercetare și inovare la nivel național 
și la nivelul Uniunii și a solicitat Uniunii să 
soluționeze rapid obstacolele care încă mai 
împiedică atragerea talentelor și a 
investițiilor în vederea finalizării ERA 
până în 2014 și să realizeze o autentică 
piață unică a cunoașterii, a cercetării și a 
inovării. În acest sens se impune 
majorarea semnificativă a bugetului 
pentru următoarea perioadă de șapte ani 
în vederea consolidării capacității de 
inovare a Uniunii, atrăgând totodată 
fonduri importante din sectorul privat 
pentru activitățile sale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Parlamentul European a solicitat, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în 
rezoluția sa din 12 mai 2011, importanța 
unei Uniuni a inovării pentru transformarea 

(5) Parlamentul European a solicitat o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii în rezoluțiile 
sale din 11 noiembrie 2010 și din 8 iunie 
20111, care au evidențiat faptul că orice 
creștere a fondurilor ar trebui cuplată cu 
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Europei în contextul lumii post-criză, a 
subliniat, în rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
principalele lecții de învățat în urma 
evaluării intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare.

o simplificare radicală a procedurilor de 
finanțare, a subliniat, în rezoluția sa din
12 mai 2011, importanța unei Uniuni a 
inovării pentru transformarea Europei în 
contextul lumii post-criză, a subliniat, în 
rezoluția sa din 8 iunie 2011, principalele 
lecții de învățat în urma evaluării 
intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare, solicitând totodată o 
dublare a bugetului pentru cercetare și 
inovare în următorul CFM comparativ cu 
cel de al șaptelea program-cadru.

______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 8

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 

(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, 
fără a denatura concurența, toate etapele 
lanțului inovării, în special activități mai 
apropiate de piață, inclusiv instrumentele 
financiare inovatoare, precum și inovația 
netehnologică și socială, și urmărește să 
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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. 

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. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Finanțarea acordată în temeiul 
programului Orizont 2020 ar trebui să 
respecte principiul excelenței și să confere 
o valoare adăugată europeană clară. Nu 
ar trebui să înlocuiască, ci de fapt ar 
trebui să completeze finanțările naționale 
pentru proiectele de cercetare.

Amendamentul 10

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 

(15) Simplificarea reprezintă o cerință 
centrală a 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 
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de reguli, și utilizează norme de participare 
ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului. 
Simplificarea normelor de finanțare ar 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare. 

de forme de sprijin care țin seama în mod 
corespunzător de natura activităților și de 
apropierea lor de piață și utilizează norme 
de participare ale căror principii se aplică 
tuturor acțiunilor din cadrul programului. 
Simplificarea normelor de finanțare ar
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să asigure reducerea semnificativă a 
birocrației pentru beneficiari, inclusiv 
pentru IMM-uri, permițând, de asemenea, 
o abordare diferențiată în funcție de tipul 
de beneficiar.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar să se asigure o încheiere 
corectă a Orizont 2020 și a programelor 
precedente, în special în ceea ce privește 
continuarea acordurilor multianuale de 
gestionare a acestora, cum ar fi finanțarea 
asistenței tehnice și administrative. 

(18) Este necesar să se asigure o încheiere 
corectă a Orizont 2020 și a programelor 
precedente, în special în ceea ce privește 
continuarea acordurilor multianuale de 
gestionare a acestora, cum ar fi finanțarea 
asistenței tehnice și administrative strict 
necesare. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 19
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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, în anumite condiții 
transparente, 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.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura echilibrul adecvat 
între cercetarea, dezvoltarea și inovarea 
consensuale și cele mai disruptive, cel 
puțin 15 % din bugetul priorității 
„provocări societale” și al obiectivului 
specific „poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” din 
cadrul priorității „poziția de lider în 
sectorul industrial” ar trebui să 
urmărească o logică de la bază la vârf, 
orientată pe cercetare. Mai mult, ar trebui 
să se găsească un echilibru corect în 
cadrul priorităților „provocările societale” 
și „poziția de lider în sectorul industrial” 
între proiectele mici și cele de amploare, 
ținând cont de structura specifică a 
sectorului, de tipul de activitate, de 
tehnologie și de actualitatea din sectorul 
cercetării.
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Amendamentul 15

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 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. 
Aceste sinergii nu ar trebui să 
compromită principiul excelenței, care ar 
trebui să fie obiectivul programului 
Orizont 2020, și nu ar trebui să conducă 
la dubla finanțare a aceluiași proiect.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Atât programul Orizont 2020, cât și 
politica de coeziune urmăresc o aliniere 
completă la obiectivele Strategiei 
Europa 2020 privind creșterea economică 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii prin cadrele lor strategice 
comune corespunzătoare. Această nouă 
direcție strategică solicită o cooperare 
crescută și sistematizată a ambelor CSC 
în vederea mobilizării depline a 
potențialului de cercetare și inovare la 
nivel regional, național și european. 
Pentru a exploata sinergiile, ar trebui 
introduse instrumente de tip „cale către 
excelență” atât în programul 
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Orizont 2020, cât și în politica de 
coeziune, fără a compromite principiul 
excelenței.

Justificare

Deși se axează pe aspecte diferite, atât programul Orizont 2020, cât și politica de coeziune 
sunt extrem de importante pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Astfel, 
sinergiile și complementaritățile între acestea sunt cu adevărat necesare. Politica de coeziune 
trebuie să pregătească factorii regionali de cercetare și inovare pentru participarea la 
proiectele programului Orizont 2020 și, pe de altă parte, ar trebui să pună la dispoziție 
mijloacele adecvate pentru exploatarea și diseminarea rapide pe piață ale rezultatelor de 
cercetare și inovare generate de cercetările de bază finanțate prin programul Orizont 2020. 
Pentru a construi punți între cele două programe, programul Orizont 2020 ar trebui să 
prevadă măsuri pentru identificarea potențialelor „centre de excelență”, acordând sigiliul de 
excelență celor mai bune centre.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) Autoritățile europene, locale, 
regionale, precum și naționale au un rol 
important în ceea ce privește 
implementarea spațiului european de 
cercetare și asigurarea unei coordonări 
eficiente a instrumentelor financiare ale 
Uniunii, în special cu privire la 
promovarea legăturilor dintre programul 
Orizont 2020 și fondurile structurale, în 
cadrul strategiilor de inovare regionale 
bazate pe specializarea inteligentă. 
Regiunile au un rol esențial și în ceea ce 
privește diseminarea și implementarea 
rezultatelor programului Orizont 2020 și 
furnizarea unor instrumente 
complementare de finanțare, incluzând 
proceduri de achiziții publice.

Justificare

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 
regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 
synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 
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synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 
smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 
with particular attention to creating friendly market conditions and business environment.
Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 
the Member States level.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi.

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi. Programul 
Orizont 2020 ar trebui să ofere 
stimulentele necesare pentru a atrage 
IMM-urile către acest tip de finanțare la 
nivelul UE și să asigure un set de norme 
și de instrumente care îmbunătățesc în 
mod semnificativ accesul IMM-urilor la 
finanțare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a menține condiții de egalitate 
pentru toate întreprinderile care își 
desfășoară activitatea pe piața internă, 
finanțarea oferită de Orizont 2020 ar trebui 
să fie stabilită, de asemenea, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat, pentru a se asigura eficacitatea 
cheltuielilor publice și pentru a preveni 
denaturări ale pieței, cum ar fi eliminarea 

(31) Pentru a menține condiții de egalitate 
pentru toate întreprinderile care își 
desfășoară activitatea pe piața internă, 
finanțarea oferită de Orizont 2020 ar trebui 
să fie stabilită, de asemenea, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat, inclusiv cu Cadrul comunitar 
pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare care în prezent este 
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finanțării private, crearea unor structuri de 
piață ineficiente sau menținerea 
întreprinderilor ineficiente.

în curs de revizuire, pentru a se asigura 
eficacitatea cheltuielilor publice și pentru a 
preveni denaturări ale pieței, cum ar fi 
eliminarea finanțării private, crearea unor 
structuri de piață ineficiente sau menținerea 
întreprinderilor ineficiente.

Justificare

Prin acordarea unei preferințe prea pronunțate finanțării pe termen scurt, inovarea legată de 
piață ar putea denatura concurența și ar fi în detrimentul unei cercetări fundamentale, pe 
termen mai lung, care este de regulă sursa inovărilor revoluționare și disruptive. Prin 
urmare, trebuie luate în considerare atât litera, cât și spiritul normelor privind ajutoarele de 
stat pentru C&D.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Cheltuirea fondurilor Uniunii și ale 
statelor membre pentru cercetare și 
inovare ar trebui să fie mai bine 
coordonată pentru a asigura o mai bună 
complementaritate, eficiență și vizibilitate, 
precum și pentru a crea sinergii mai 
bune. În cadrul procesului de evaluare 
prevăzut în prezentul regulament, 
Comisia ar trebui să furnizeze dovezi 
concrete, dacă sunt disponibile, ale 
complementarității și sinergiilor realizate 
între bugetul UE și bugetele statelor 
membre pentru atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 privind cercetarea 
și dezvoltarea, precum și indicatorul 
principal în materie de inovare al 
Strategiei Europa 2020.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să asigure cel mai înalt nivel de 
transparență, asumare a răspunderii și 
control democratic pentru instrumentele 
și mecanismele financiare inovatoare care 
implică bugetul Uniunii, în special în ceea 
ce privește contribuția acestora, atât 
estimată, cât și realizată, la atingerea 
obiectivelor Uniunii.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor publice și private, 
de creare de noi locuri de muncă, de 
promovare a coeziunii economice, sociale
și teritoriale și de asigurare a unei creșteri 
durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Justificare

În contextul restricțiilor bugetare cauzate de criza financiară și economică cu care se 
confruntă Europa nu ar trebui să fie subminate investițiile inteligente în sectoare cu valoare 
adăugată ridicată, precum cercetarea și inovarea. Eforturile financiare publice în aceste 
sectoare trebuie să fie menținute sau sporite, iar programul Orizont 2020 trebuie să aibă un 
efect de levier în acest sens. Pe de altă parte, elementul central al tuturor investițiilor publice 
realizate de UE trebuie să fie coeziunea socială, economică și teritorială a Uniunii.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Se estimează că, până în 
2030, programul Orizont 2020 va conduce 
la creșterea cu 0,92% a PIB, cu 1,37% a 
exporturilor, cu 0,15% a importurilor și 
cu 0,40% a ocupării forței de muncă . 
Indicatorii de performanță relevanți sunt 
prevăzuți în introducerea la anexa I. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Suma pentru activitățile prevăzute la 
titlul XIX din TFUE este distribuită după 
cum urmează între prioritățile stabilite la 
articolul 5 alineatul (2):

(2) Suma pentru activități este distribuită 
după cum urmează între prioritățile 
stabilite la articolul 5 alineatul (2):

(a) excelența științifică, 27 818 de milioane 
EUR;

(a) excelența științifică, 31,705% din 
pachetul financiar stabilit la alineatul (1);

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
20 280 de milioane EUR;

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
22,544% din pachetul financiar stabilit la 
alineatul (1);

(c) provocări societale, 35 888 de milioane 
EUR.

(c) provocări societale, 39,589% din 
pachetul financiar stabilit la alineatul (1);

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea 
Orizont 2020 pentru acțiunile directe 
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Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2 212 de milioane EUR.

nenucleare ale Centrului Comun de 
Cercetare reprezintă 2,521% din pachetul 
financiar stabilit la alineatul (1).

Defalcarea orientativă a obiectivelor 
specifice în cadrul priorităților și suma 
maximă totală a contribuției la acțiunile 
directe nenucleare ale Centrului Comun de 
Cercetare sunt prevăzute la anexa II.

Defalcarea orientativă a obiectivelor 
specifice în cadrul priorităților și suma 
maximă totală a contribuției la acțiunile 
directe nenucleare ale Centrului Comun de 
Cercetare sunt prevăzute la anexa II. 
Creditele anuale sunt autorizate de către 
autoritatea bugetară fără a aduce atingere 
prevederilor Regulamentului de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020 și Acordului 
Interinstituțional din xxx/201z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiunile 
bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3 194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1 542 de milioane EUR este 
pusă la dispoziție de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie pentru 
activitățile prevăzute la titlul XVII din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. A doua alocare de până la 
1 652 de milioane EUR este pusă la 
dispoziție și va face obiectul revizuirii 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1). 
Această sumă suplimentară este furnizată 
pe o bază proporțională, astfel cum se 
indică în anexa II, din suma pentru 
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de 3,64% din pachetul 
financiar stabilit la alineatul (1).
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prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 
suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la 
alineatul (2) litera (c).

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele anuale pentru EIT sunt
autorizate de către autoritatea bugetară 
fără a aduce atingere prevederilor 
Regulamentului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020 și ale Acordului 
Interinstituțional din xxx/201z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și
transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale și fără a aduce atingere 
prerogativelor autorității bugetare, să 
revizuiască sumele stabilite pentru 
prioritățile menționate la alineatul (2) și 
defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 



AD\911768RO.doc 19/34 PE491.278v02-00

RO

10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută 
la alineatul (2) sau la contribuția 
acordată Institutului European de 
Inovare și Tehnologie prevăzută la 
alineatul (3).

transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 
10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) statele AELS care sunt părți la 
Acordul SEE, în conformitate cu 
dispozițiile acordului respectiv.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Resurse umane

Programul Orizont 2020 contribuie la 
promovarea și atractivitatea carierei de 
cercetător în Europa. Astfel, programul 
va fi pus în aplicare într-un mod care să 
promoveze crearea unei piețe unice 
pentru cercetători.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare pe bază de naționalitate, 
origine etnică, handicap, religie sau 
credință, vârstă, gen sau orientare 
sexuală și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Sinergii cu fondurile structurale
Programul Orizont 2020 contribuie la 
eliminarea decalajelor în ceea ce privește 
cercetarea și inovarea în Uniune prin 
introducerea unor sinergii cu politica de 
coeziune, în sprijinul cercetării și inovării, 
prin intermediul implementării 
coordonate a unor măsuri 
complementare. Atunci când este posibil, 
se va promova interoperabilitatea celor 
două instrumente și se va încuraja 
finanțarea cumulată sau combinată fără a 
compromite principiul excelenței. 
Programul Orizont 2020 contribuie la 
evaluarea potențialului, la identificarea 
celor mai bune centre și la îmbunătățirea 
vizibilității lor prin aplicarea sigiliului de 
excelență.

Justificare

Astfel cum este prevăzut în noul considerent propus 26a, deși se axează pe aspecte diferite, 
atât programul Orizont 2020, cât și politica de coeziune sunt extrem de importante pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Astfel, sinergiile și complementaritățile între 
acestea sunt cu adevărat necesare. Politica de coeziune trebuie să pregătească factorii 
regionali de cercetare și inovare pentru participarea la proiectele Orizont 2020 și, pe de altă 
parte, trebuie să pună la dispoziție mijloacele adecvate pentru exploatarea și diseminarea 
rapidă pe piață ale rezultatelor în domeniul cercetării și inovării generate de cercetările de 
bază finanțate prin programul Orizont 2020.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
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ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare. În special, Comisia asigură 
cât mai mult posibil participarea IMM-
urilor la programul Orizont 2020, 
asigurând, de asemenea, asistența 
necesară care le va permite să 
îndeplinească cerințele și să își 
îmbunătățească accesul la finanțare în 
cadrul acestui program.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la (i) 
nu mai puțin de 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor, și la (ii) introducerea de către 50% 
dintre IMM-urile participante a unor 
inovații care reprezintă o noutate în 
cadrul întreprinderii sau pe piață (pe 
perioada proiectului, la care se adaugă 
trei ani).

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentul pe termen lung al tuturor 
partenerilor, bazat pe o viziune comună și 
obiective clar definite.

(c) angajamentul financiar pe termen lung 
din partea tuturor partenerilor, pe baza unei 
viziuni comune și a unor obiective clar 
definite;
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020.

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020, acordând o 
atenție deosebită furnizării de astfel de 
informații într-o manieră care să 
faciliteze accesul tuturor, în special al 
persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiativele care vizează sporirea
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați;

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați, cum ar fi în cazul 
cercetătorilor și al participanților cu 
dizabilități;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 
Comisia efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie. Astfel 
cum se prevede la articolul 6 alineatul (3), 
a doua alocare a fondurilor destinate 
Institutului European de Inovare și 

(a) Până la sfârșitul anului 2016, Comisia 
efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie. Astfel 
cum se prevede la articolul 6 alineatul (3), 
a doua alocare a fondurilor destinate 
Institutului European de Inovare și 
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Tehnologie este pusă la dispoziție în urma 
acestei evaluări. Evaluarea analizează 
progresele realizate de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie în raport cu:

Tehnologie este pusă la dispoziție în urma 
acestei evaluări. Evaluarea analizează 
progresele realizate de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie în raport cu:

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) calendarul convenit pentru lansarea 
celui de al treilea val de comunități ale 
cunoașterii și inovării și nevoile financiare 
programate ale comunităților existente în 
funcție de dezvoltarea specifică a acestora 
și

(ii) succesul în crearea de noi comunități 
ale cunoașterii și inovării și nevoile 
financiare programate ale comunităților 
existente în funcție de dezvoltarea specifică 
a acestora; și

Justificare

Pentru a crește transparența, finanțarea EIT ar trebui bugetată ca un singur post bugetar. De 
asemenea, este important să se asigure accesul deplin al EIT la finanțările sale pentru a-și 
îndeplini sarcinile în mod optim. Cu toate acestea, EIT trebuie în continuare să demonstreze 
că își poate îndeplini sarcinile. Dacă evaluarea la jumătatea perioadei ajunge la concluzia că 
aceste condiții nu sunt îndeplinite, activitățile EIT ar trebui închise, iar fondurile rămase ar 
trebui repartizate în mod egal în cadrul celor trei piloni ai programului.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la prioritatea privind 
provocările societale și la obiectivul 
specific privind „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” ale programului Orizont 2020.

(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la prioritatea privind 
provocările societale și la obiectivul 
specific privind „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” ale programului Orizont 2020, 
precum și la Spațiul european de 
cercetare.
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Justificare

În evaluare ar trebui incluse sinergiile dintre EIT și SEC.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente. 

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru extinderea 
excelenței bazei în materie de știință și 
inovare a Uniunii din toate regiunile, 
pentru IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente. 

Amendamentul 42
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul procesului de evaluare 
descris la alineatul 1 litera (b), Comisia 
furnizează dovezi concrete, dacă sunt 
disponibile, ale complementarității și 
sinergiilor realizate între bugetul Uniunii 
și bugetele statelor membre pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 în materie de cercetare și 
dezvoltare, precum și indicatorul principal 
în materie de inovare al Strategiei Europa 
2020.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa I – Partea introductivă – Partea I – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Infrastructura de cercetare dezvoltă 
infrastructuri europene de cercetare în 
perspectiva anului 2020 și ulterior, 
promovează potențialul de inovare și 
capitalul uman al acestora și completează 
acest cadru prin politica Uniunii și 
cooperarea internațională în domeniu.

(d) Infrastructura de cercetare dezvoltă 
infrastructuri europene de cercetare de talie 
mondială în perspectiva anului 2020 și 
ulterior, promovează și extinde excelența 
bazei în materie de știință și inovare a 
Uniunii și capitalul uman și completează 
acest cadru prin politica Uniunii și 
cooperarea internațională în domeniu. Se 
utilizează în mod adecvat Serviciul 
Uniunii de garantare și creditare pentru 
cercetare și inovare pentru a mobiliza 
resurse suplimentare pentru aceste 
investiții și a promova existența unor 
legături efective dintre industrie și mediul 
academic.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa I – Partea introductivă – Partea III – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile
prime;

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și utilizarea 
durabilă a materiilor prime;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa I – Partea introductivă – Partea III – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, precum și 
impactul său asupra societății, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa I – Partea I – punctul 4.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dorește ca cercetarea sa să rămână de 
nivel mondial, Europa trebuie să 
stabilească o bază stabilă pentru 
construirea, întreținerea și exploatarea 
infrastructurilor de cercetare. Acest lucru 
necesită o cooperare amplă și eficientă 
între Uniune și finanțatorii naționali și 

Dacă dorește ca cercetarea sa să rămână de 
nivel mondial, Europa trebuie să 
stabilească o bază stabilă pentru 
construirea, întreținerea și exploatarea 
infrastructurilor de cercetare. Acest lucru 
necesită punerea la dispoziție a unor 
resurse adecvate ale Serviciului Uniunii 
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regionali, precum și crearea de legături 
puternice cu politica de coeziune în 
vederea asigurării sinergiilor și a unei 
abordări coerente.

de garantare și creditare pentru cercetare 
și inovare pentru a mobiliza resurse 
suplimentare pentru aceste investiții și a 
promova existența unor legături efective 
dintre industrie și mediul academic. O 
cooperare eficientă între finanțatorii 
Uniunii, cei naționali și cei regionali va 
face obiectul unor legături puternice cu 
politica de coeziune în vederea asigurării 
sinergiilor și a unei abordări coerente.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa I – Partea I – punctul 4.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv specific abordează un 
angajament de bază al inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării”, care 
evidențiază rolul crucial jucat de 
infrastructurile de cercetare de nivel 
mondial pentru a face posibile cercetarea și 
inovarea revoluționare. Inițiativa 
subliniază nevoia de a pune în comun 
resursele din întreaga Europă și, în anumite 
cazuri, la nivel mondial, în vederea 
construirii și exploatării infrastructurilor de 
cercetare. De asemenea, inițiativa 
emblematică O Agendă digitală pentru 
Europa subliniază necesitatea consolidării 
infrastructurilor electronice ale Europei și 
importanța dezvoltării unor centre de 
inovare, pentru realizarea atuului Europei 
în materie de inovare.

Acest obiectiv specific abordează un 
angajament de bază al inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării”, care 
evidențiază rolul crucial jucat de 
infrastructurile de cercetare de nivel 
mondial pentru a face posibile cercetarea 
revoluționară și pentru a consolida și a 
extinde excelența bazei Uniunii în materie 
de știință și inovare. Inițiativa subliniază 
nevoia de a pune în comun resursele din 
întreaga Europă și, în anumite cazuri, la 
nivel mondial, în vederea construirii și 
exploatării infrastructurilor de cercetare. 
De asemenea, inițiativa emblematică O 
Agendă digitală pentru Europa subliniază 
necesitatea consolidării infrastructurilor 
electronice ale Europei și importanța 
dezvoltării unor centre de inovare, pentru 
realizarea atuului Europei în materie de 
inovare.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa I – Partea II – punctul 1 – paragraful 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare. În anumite cazuri, acest 
lucru va necesita, de asemenea, acțiuni 
finanțate în comun în cadrul componentei 
tehnologii generice și industriale și a 
componentei provocări societale, și va 
include finanțare comună pentru 
parteneriatele public-privat care urmăresc 
dezvoltarea de tehnologii și aplicarea 
acestora în vederea abordării provocărilor 
societale.

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare. În anumite cazuri, acest 
lucru va necesita, de asemenea, acțiuni 
finanțate în comun în cadrul componentei 
tehnologii generice și industriale și a 
componentei provocări societale, și va 
include finanțare comună pentru 
parteneriatele public-privat și pentru 
parteneriatele cu organizațiile societății 
civile care urmăresc dezvoltarea de 
tehnologii și metode și aplicarea acestora 
în vederea abordării provocărilor societale.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa I – Partea III – punctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, bolile 
reumatice și musculoscheletale,
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Amendamentul 50
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Propunere de regulament
Anexa I – Partea III – punctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 120 de 
milioane de cetățeni suferă de afecțiuni 
reumatice și musculoscheletale și 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, în 
timp ce costul total determinat de 
afecțiunile creierului (care includ, dar fără 
a se limita la acestea, tulburările care 
afectează sănătatea mintală) a fost estimat 
la 800 de miliarde EUR, iar costul total al 
afecțiunilor reumatice și 
musculoscheletale la 240 de miliarde 
EUR. Factorii de mediu, stilul de viață și 
factorii socioeconomici sunt răspunzători 
pentru multe din aceste afecțiuni, 
estimând-se că, la nivel mondial, aproape o 
treime din boli sunt legate de aceștia.

Justificare

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa I – Partea III – punctul 6.2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea unor noi moduri de cooperare 
între țări la nivelul Uniunii și în întreaga 
lume, precum și la nivelul comunităților de 
cercetare și inovare relevante, va constitui, 
prin urmare, o sarcină centrală în cadrul 
acestei provocări. Implicarea cetățenilor și 
industriei, sprijinirea proceselor de inovare 
socială și tehnologică, promovarea unei 
administrații publice inteligente și 
participative, precum și a politicilor bazate 
pe date concrete va fi urmărită în mod 
sistematic în scopul creșterii relevanței 
tuturor acestor activități pentru factorii 
politici, pentru actorii sociali și economici 
și pentru cetățeni. În această privință, 
cercetarea și inovarea vor fi o condiție 
prealabilă pentru competitivitatea 
industriilor și serviciilor europene, în 
special în domeniile securității, dezvoltării 
digitale și protecției vieții private.

Promovarea unor noi moduri de cooperare 
între țări la nivelul Uniunii și în întreaga 
lume, precum și la nivelul comunităților de 
cercetare și inovare relevante, va constitui, 
prin urmare, o sarcină centrală în cadrul 
acestei provocări. Implicarea cetățenilor și 
industriei, sprijinirea proceselor de inovare 
socială și tehnologică, promovarea unei 
administrații publice inteligente și 
participative, precum și a politicilor bazate 
pe date concrete va fi urmărită în mod 
sistematic în scopul creșterii relevanței 
tuturor acestor activități pentru factorii 
politici, pentru actorii sociali și economici 
și pentru cetățeni. În această privință, 
cercetarea și inovarea vor fi o condiție 
prealabilă pentru competitivitatea 
industriilor și serviciilor europene, în 
special în domeniile securității, dezvoltării 
digitale și protecției vieții private. Succesul 
implementării modificărilor necesare 
depinde de fapt de implicarea publicului 
în știință și inovare și de beneficiile 
acesteia. Pentru a asigura reușita acesteia 
este esențială axarea pe aspectele sociale 
din cadrul provocărilor societale, 
implicând nu doar actorii din cadrul 
industriei, ci și cercetătorii și 
universitățile, precum și societatea civilă 
și organizațiile și instituțiile sale.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa I – Partea III – punctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societății 
în cercetare și inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societății 
în cercetare și inovare cu scopul de a 
practica știința împreună cu societatea și 
în favoarea acesteia;
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa II – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

Defalcarea indicativă pentru Orizont 2020 
este următoarea (în milioane EUR):

Defalcarea indicativă pentru Orizont 2020 
este următoarea (în milioane EUR):

I Excelență științifică, din 
care:

27 818 I Excelență științifică, din 
care:

31,705 %

1. Consiliul European pentru 
Cercetare

15 008 1. Consiliul European 
pentru Cercetare

2. Tehnologii viitoare și 
emergente

3 505 2. Tehnologii viitoare și 
emergente

3. Acțiuni Marie Curie 
privind competențele, 
formarea și dezvoltarea 
carierei

6 503 3. Acțiuni Marie Curie 
privind competențele, 
formarea și dezvoltarea 
carierei

4. Infrastructuri europene de 
cercetare (inclusiv e-
infrastructuri)

2 802 4. Infrastructuri europene 
de cercetare (inclusiv e-
infrastructuri)

II Poziție de lider în sectorul 
industrial, din care:

20 280 II Poziție de lider în 
sectorul industrial, din 
care:

22,544 %

1. Poziție de lider în ceea ce 
privește tehnologiile 
generice și industriale*

15 580
din care 

500 
pentru 

EIT

1. Poziție de lider în ceea 
ce privește tehnologiile 
generice și industriale*

2. Accesul la finanțarea de 
risc**

4 000 2. Accesul la finanțarea de 
risc**

3. Inovarea în cadrul IMM-
urilor

700 3. Inovarea în cadrul 
IMM-urilor

III Provocări societale, din 
care:

35 888 III Provocări societale, din 
care:

39,589 %

1. Sănătate, schimbări 
demografice și bunăstare;

9 077
din care 

292 
pentru 

EIT

1. Sănătate, schimbări 
demografice și bunăstare;

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

4 694
din care 

150 
pentru 

EIT

2. Securitate alimentară, 
agricultură durabilă, 
cercetare marină și 
maritimă și bioeconomie;
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3. Surse de energie sigure, 
ecologice și eficiente

6 537
din care 

210 
pentru 

EIT

3. Surse de energie sigure, 
ecologice și eficiente

4. Mijloace de transport 
inteligente, ecologice și 
integrate,

7 690
din care 

247 
pentru 

EIT

4. Mijloace de transport 
inteligente, ecologice și 
integrate,

5. Combaterea schimbărilor 
climatice, utilizarea eficientă 
a resurselor și a materiilor 
prime 

3 573

din care 
115 

pentru 
EIT

5. Combaterea 
schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a 
resurselor și a materiilor 
prime 

6. Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și 
sigure

4 317
din care 

138 
pentru 

EIT

6. Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și 
sigure

Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) 

1 542 
+1 652

***

Institutul European de 
Inovare și Tehnologie 
(EIT) 

3,64 %

Activități directe nenucleare 
ale Centrului Comun de 
Cercetare

2 212 Activități directe 
nenucleare ale Centrului 
Comun de Cercetare

2,521 %

TOTAL 87 740 TOTAL 100 %
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