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Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă 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 
sunt necesare resurse suplimentare 
suficiente în viitorul CFM pentru a 
permite Uniunii să își realizeze prioritățile 
politice existente și noile sarcini prevăzute 
de Tratatul de la Lisabona, precum și 
pentru a-i permite să facă față 
evenimentelor neprevăzute; atrage atenția 
asupra faptului că, chiar și în condițiile 
unei creșteri cu 5 % a nivelului resurselor 
pentru următorul CFM comparativ cu 
nivelul din 2013, nu se 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 
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mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice 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 plus, poziția sa, 
conform căreia, în cadrul următorului 
CFM, ar trebui să existe o mai mare 
concentrare a resurselor bugetare în 
domeniile care stimulează competitivitatea 
și creșterea economică, precum cercetarea 
și inovarea, în conformitate cu principiile 
excelenței și valorii adăugate europene;

Amendamentul 4

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1d. reamintește, în special, faptul că în 
rezoluția sus-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 5

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin sprijinirea cercetării nucleare, 
Programul de cercetare și formare al 
Comunității (denumit, în continuare, 
„Programul Euratom”) va contribui la 
atingerea obiectivelor Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020, 
instituit prin Regulamentul (UE) 
XX/XXXX din [….] (denumit în 
continuare „Programul-cadru 
Orizont 2020”) și va facilita implementarea 
Strategiei Europa 2020, precum și crearea 
și funcționarea spațiului european al 
cercetării.

(3) Prin sprijinirea cercetării nucleare și a 
excelenței în inovare, Programul de 
cercetare și formare al Comunității 
(denumit, în continuare, „Programul 
Euratom”) va contribui la atingerea 
obiectivelor Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020, instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. …/….. din 
[….] (denumit în continuare „Programul-
cadru Orizont 2020”) și va facilita 
implementarea Strategiei Europa 2020, 
precum și crearea și funcționarea spațiului 
european al cercetării; în plus, acesta ar 
trebui să își propună să utilizeze în 
continuare fondurile structurale pentru 
cercetarea din domeniul nuclear și să 
garanteze alinierea fondurilor la prioritățile 
Comunității în materie de cercetare, fără a 
face rabat de la principiul excelenței.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin semnarea Acordului cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale 
ITER pentru Energia prin Fuziune în 
vederea aplicării în comun a proiectului 
ITER, Comunitatea s-a angajat să participe 
la construirea ITER și la exploatarea 
acestuia în viitor. Contribuția Comunității 
este gestionată prin „Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune” 
(denumită, în continuare, „Fuziune pentru 
Energie”), instituită prin decizia 
Consiliului din 27 martie 2007. Activitățile 
întreprinderii comune „Fuziune pentru 
Energie”, inclusiv ITER, sunt reglementate 
printr-un act legislativ separat.

(6) Prin semnarea Acordului cu privire la 
înființarea Organizației Internaționale 
ITER pentru Energia prin Fuziune în 
vederea aplicării în comun a proiectului 
ITER, Comunitatea s-a angajat să participe 
la construirea ITER și la exploatarea 
acestuia în viitor. Contribuția Comunității 
este gestionată prin „Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune” 
(denumită, în continuare, „Fuziune pentru 
Energie”), instituită prin decizia 
Consiliului din 27 martie 2007. Activitățile 
întreprinderii comune „Fuziune pentru 
Energie”, inclusiv ITER, sunt reglementate 
printr-un act legislativ separat. Acest act 
legislativ separat va fixa sumă maximă 
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rezervată pentru contribuția de la bugetul 
Uniunii pentru proiectul ITER pentru 
perioada 2014-2018. Suma maximă 
trebuie considerată ca suplimentară față 
de bugetul propus de Comisie pentru 
programul Orizont 2020, programul 
cadru EURATOM sau alte programe ale 
Uniunii. Orice depășiri de cost față de 
suma maximă nu trebuie să aibă niciun 
impact asupra altor proiecte finanțate de 
la bugetul Uniunii și ar trebui finanțate 
printr-o majorare a plafoanelor CFM sau 
prin intermediul unor resurse 
suplimentare după depășirea plafoanelor, 
după caz.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru ca fuziunea să devină o opțiune 
credibilă pentru producerea de energie 
electrică este necesar, în primul rând, să se 
finalizeze la timp și cu succes construcția 
ITER, care să înceapă să funcționeze. În al 
doilea rând, este necesar să se definească o 
foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, în 
vederea producerii de energie electrică 
până în 2050. Pentru atingerea acestor 
obiective este necesar ca programul
european de fuziune să fie redirecționat. 
Este necesar să se pună un accent mai 
puternic pe activitățile de sprijin pentru 
ITER. Această raționalizare ar trebui 
realizată fără a se pune în pericol poziția de 
lider a Europei în cadrul comunității 
științifice din domeniul fuziunii.

(7) Pentru ca fuziunea să devină o opțiune 
credibilă pentru producerea de energie 
electrică este necesar, în primul rând, să se 
finalizeze la timp și cu succes construcția 
ITER, care să înceapă să funcționeze. În al 
doilea rând, este necesar să se definească o 
foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, în 
vederea producerii de energie electrică 
până în 2050. Pentru atingerea acestor 
obiective este necesar ca programul 
european de fuziune să fie redirecționat. 
Este necesar să se pună un accent mai 
puternic pe activitățile de sprijin pentru 
ITER, asigurând, totodată, un control 
adecvat al riscului și evitând depășirile de 
costuri. Această raționalizare ar trebui 
realizată fără a se pune în pericol poziția de 
lider a Europei în cadrul comunității 
științifice din domeniul fuziunii sau alte 
programe de succes ale UE.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Fiecare stat membru are libertatea de a 
alege dacă utilizează sau nu energia 
nucleară, iar rolul Uniunii este acela de a 
dezvolta, în interesul tuturor statelor 
membre, un cadru pentru sprijinirea 
cercetării în comun, la nivel de vârf, a 
creării de cunoștințe și a păstrării acestora, 
în sectorul tehnologiilor de fisiune 
nucleară, cu un accent special pe securitate, 
protecție fizică, radioprotecție și 
neproliferare. Pentru aceasta sunt necesare 
date științifice independente, la care JRC 
poate avea o contribuție esențială. Acest 
lucru a fost consacrat prin comunicarea 
Comisiei privind inițiativa emblematică din 
cadrul Strategiei Europa 2020 „O Uniune a 
Inovării”, în care Comisia și-a formulat 
intenția de a consolida, prin intermediul 
JRC, argumentele științifice pentru 
formularea politicilor. JRC își propune să 
răspundă acestei provocări concentrându-și 
cercetările în domeniul securității nucleare 
și al protecției fizice pe prioritățile de 
politică ale Uniunii.

(10) Fiecare stat membru are libertatea de a 
alege dacă utilizează sau nu energia 
nucleară, iar rolul Uniunii este acela de a 
dezvolta, în interesul tuturor statelor 
membre, un cadru pentru sprijinirea 
cercetării în comun, la nivel de vârf, a 
creării de cunoștințe și a păstrării acestora, 
în sectorul tehnologiilor de fisiune 
nucleară, în special reactoarele cu fisiune 
de nouă generație. cu un accent special pe 
securitate, protecție fizică, radioprotecție și 
neproliferare. Pentru aceasta sunt necesare 
date științifice independente, la care JRC 
poate avea o contribuție esențială. Acest 
lucru a fost consacrat prin comunicarea 
Comisiei privind inițiativa emblematică din 
cadrul Strategiei Europa 2020 „O Uniune a 
Inovării”, în care Comisia și-a formulat 
intenția de a consolida, prin intermediul 
JRC, argumentele științifice pentru 
formularea politicilor. JRC își propune să 
răspundă acestei provocări concentrându-și 
cercetările în domeniul securității nucleare 
și al protecției fizice pe prioritățile de 
politică ale Uniunii.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea 
Programului Euratom cu fondurile din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii-cheie în care 
cercetarea și inovarea ar putea contribui la 
obiectivele mai ample privind 

(16) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea 
Programului Euratom cu fondurile din 
sectorul privat în cadrul unor parteneriate 
public-privat în domenii-cheie în care 
excelența în cercetare și inovare ar putea 
contribui la obiectivele mai ample privind 
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competitivitatea Uniunii. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită implicării 
întreprinderilor mici și mijlocii.

competitivitatea Uniunii. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită implicării 
întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, ar 
trebui să se faciliteze orice utilizare 
viitoare a fondurilor structurale pentru 
cercetarea din domeniul nuclear și 
alinierea parțială a acestor fonduri la 
prioritățile Comunității în materie de 
cercetare, fără a face rabat de la 
principiul excelenței.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări a activităților de control și de 
gestionare a riscurilor în finanțarea 
cercetării în Uniune și 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 punerii în 
aplicare a programelor-cadru pentru 
cercetare, solicită o schimbare pragmatică 
în vederea simplificării administrative și 
financiare și consideră că gestionarea 
finanțării cercetării în Uniune ar trebui să 
se bazeze mai mult pe încredere și
toleranță față de risc în raport cu 
participanții.

(19) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări a activităților de control și de 
gestionare a riscurilor în finanțarea 
cercetării în Uniune și a cerut realizarea 
unui nou echilibru între încredere și control 
și între asumarea de riscuri și evitarea 
acestora. Parlamentul European a solicitat 
o simplificare radicală a modului în care 
Uniunea finanțează cercetarea și 
inovarea, în rezoluțiile sale din 11 
noiembrie 20101 și 11 iunie 20112. Prima 
dintre aceste rezoluții a solicitat o 
schimbare pragmatică în vederea 
simplificării administrative și financiare și
a afirmat că gestionarea finanțării 
cercetării europene ar trebui să se bazeze
într-o mai mare măsură pe încredere și să 
fie mai tolerantă la risc în raport cu 
participanții, în vreme ce a doua rezoluție 
a subliniat că orice creștere a fondurilor 
ar trebui să fie însoțită de o simplificare a 
procedurilor de finanțare.

_____________
1 JO C 74E, 13.3.2012, p. 34
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Interesele financiare ale Uniunii ar 
trebui protejate prin măsuri proporționale 
de-a lungul întregului ciclu de cheltuire a 
fondurilor, inclusiv prevenirea, depistarea 
și investigarea neregulilor, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este 
cazul, aplicarea de sancțiuni. O strategie de 
control revizuită, care să nu mai fie 
orientată pe reducerea ratelor de eroare, ci 
pe controale bazate pe analiza riscurilor și 
pe detectarea fraudei, ar trebui să permită 
reducerea sarcinii pe care o presupune 
controlul pentru participanți.

(20) Interesele financiare ale Uniunii ar 
trebui să fie protejate prin măsuri necesare,
proporționale și eficiente de-a lungul 
întregului ciclu de cheltuire a fondurilor, 
inclusiv prevenirea, depistarea și 
investigarea neregulilor, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este 
cazul, aplicarea de sancțiuni. O strategie de 
control revizuită, care să nu mai fie 
orientată pe reducerea ratelor de eroare, ci 
pe controale bazate pe analiza riscurilor și 
pe detectarea fraudei, ar trebui să permită 
reducerea sarcinii pe care o presupune 
controlul pentru participanți.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Articolul 7 din Tratatul Euratom 
încredințează Comisiei responsabilitatea 
aplicării Programului Euratom. În chestiuni 
legate de aplicarea Programului Euratom, 
cu excepția acțiunilor directe ale acestuia, 
Comisia ar trebui să fie asistată de un 
comitet consultativ al statelor membre 
pentru a se asigura o coordonare 
corespunzătoare cu politicile naționale în 
domeniile reglementate de prezentul 
program de cercetare și formare.

(25) Articolul 7 din Tratatul Euratom 
încredințează Comisiei responsabilitatea 
aplicării Programului Euratom. În chestiuni 
legate de aplicarea Programului Euratom, 
cu excepția acțiunilor directe ale acestuia, 
Comisia ar trebui să fie asistată de un 
comitet consultativ al statelor membre 
pentru a se asigura o coordonare 
corespunzătoare cu politicile naționale în 
domeniile reglementate de prezentul 
program de cercetare și formare și pentru a 
se promova sinergii și complementarități 
solide între fondurile europene, naționale 
și regionale.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Cheltuielile realizate din fondurile 
Uniunii și ale statelor membre în 
domeniul cercetării și al inovării ar trebui 
să fie coordonate mai bine pentru a 
asigura complementaritatea, o mai bună 
eficiență și vizibilitate, precum și pentru a 
obține un nivel mai bun de sinergii 
bugetare.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „întreprindere mică și mijlocie 
(IMM)” înseamnă o entitate juridică care 
îndeplinește criteriile enunțate în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 20031.
_________
1 JO L 124, 30.5.2003, p.36.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) să asigure disponibilitatea și utilizarea 
infrastructurilor de cercetare de relevanță 
paneuropeană.

(h) să asigure disponibilitatea și utilizarea 
infrastructurilor de cercetare de relevanță 
paneuropeană și să promoveze dezvoltarea 
de noi asemenea infrastructuri.

Amendamentul 16
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Programului Euratom este 
de 1 788,889 milioane EUR. Această sumă 
se distribuie după cum urmează:

(1) În sensul punctului [18] din Acordul 
interinstituțional din .../... între 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, 
pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Programului Euratom este de 1 
788,889 milioane EUR. Această sumă 
constituie referința principală pentru 
autoritatea bugetară în cursul procedurii 
bugetare anuale. Ea se distribuie după 
cum urmează:

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea ITER în perioada 2014-2018 
nu se realizează pe baza pachetului 
financiar sus-menționat, ci va fi stabilită 
în Decizia xxx/xxx a Consiliului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) 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 19
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comunitatea utilizează în continuare 
fondurile structurale pentru cercetarea 
din domeniul nuclear și garantează 
alinierea fondurilor la prioritățile 
Comunității în materie de cercetare, fără 
a face rabat de la principiul excelenței.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative vizând o sensibilizare sporită 
și facilitarea accesului la finanțare în 
temeiul Programului Euratom, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți a căror reprezentare este 
insuficientă;

(a) inițiative vizând o sensibilizare sporită 
și facilitarea accesului la finanțare în 
temeiul Programului Euratom, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți a căror reprezentare este 
insuficientă, în special cu scopul de a mări 
gradul de absorbție a fondurilor 
disponibile de către IMM-uri și nivel de 
participare a acestora la Programul 
Euratom;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 mai 2017, și luând în 
considerare evaluarea ex-post a celui de-al 
șaptelea Program-cadru al Euratom, 
instituit prin Decizia 2006/970/Euratom, și 
a Programului Euratom (2012-2013), 
instituit prin Decizia 20XX/XX/Euratom, 
care trebuie finalizată până la sfârșitul 
anului 2015, Comisia va efectua, cu 
sprijinul unor experți independenți, o 

Până la 31 mai 2016, și luând în 
considerare evaluarea ex-post a celui de-al 
șaptelea Program-cadru al Euratom, 
instituit prin Decizia 2006/970/Euratom, și 
a Programului Euratom (2012-2013), 
instituit prin Decizia 20XX/XX/Euratom, 
care trebuie finalizată până la sfârșitul 
anului 2015, Comisia va efectua, cu 
sprijinul unor experți independenți, o 
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evaluare intermediară a programului 
Euratom din punctul de vedere al 
realizărilor, la nivelul rezultatelor și al 
progreselor înregistrate în vederea atingerii 
obiectivelor și a impactului preconizat, 
care va viza și menținerea relevanței 
tuturor măsurilor, eficiența și utilizarea 
resurselor, posibilitățile unei simplificări 
mai bune, precum și valoarea adăugată 
europeană. De asemenea, evaluarea va 
trebui să ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii privind o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența impactului 
pe termen lung al măsurilor precedente.

evaluare intermediară a programului 
Euratom din punctul de vedere al 
realizărilor, la nivelul rezultatelor și al 
progreselor înregistrate în vederea atingerii 
obiectivelor și a impactului preconizat, 
care va viza și menținerea relevanței 
tuturor măsurilor, eficiența și utilizarea 
resurselor, posibilitățile unei simplificări 
mai bune, precum și valoarea adăugată 
europeană. Această evaluare ia, de 
asemenea, în considerare aspecte legate 
de accesul la oportunități de finanțare 
pentru extinderea excelenței bazei 
științifice și de inovare a Uniunii, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea va trebui să ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
privind o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și influența 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.
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