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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind programul 
Orizont 2020 urmărește reunirea tuturor fondurilor UE destinate cercetării și inovării într-un 
singur program. Propunerea urmărește stabilirea a trei axe prioritare pe care să se concentreze 
finanțarea: excelența în domeniul științific, promovarea unei poziții de lider în sectorul 
industrial și provocările societale.

Raportoarea salută propunerea și sprijină cu tărie decizia ca criteriul de finanțare esențial să 
fie angajamentul de a asigura excelența. Totuși, raportoarea consideră că cercetarea în 
domeniul patrimoniului cultural al Europei, care a fost inclusă în programe precedente de 
finanțare a cercetării, nu apare în mod specific în programul Orizont 2020. Prin urmare, 
raportoarea dorește să includă în prezentul regulament o mențiune specifică referitoare la 
patrimoniul cultural.

În plus, dat fiind că Tratatul de la Lisabona a acordat Uniunii Europene competențe noi în 
domeniul sportului, raportoarea dorește ca oportunitățile de finanțare disponibile prin 
programul Orizont 2020 să fie folosite pentru a evidenția în mod specific potențialul cercetării 
în domeniul sportului ca mijloc de îmbunătățire a sănătății generale a persoanelor din Europa 
și ca mijloc de promovare a coeziunii și a incluziunii sociale.

De asemenea, raportoarea consideră că rolul femeii în știință și tehnologie ar trebui consolidat 
în continuare, iar rolul cercetării academice și al educației pentru dezvoltarea de produse 
inovatoare și de noi modele comerciale în cadrul IMM-urilor trebuie consolidat atât pentru a 
îndeplini angajamentul luat de inițiativa emblematică Uniunea inovării, cât și pentru a 
îmbunătăți dinamismul și caracterul inovator al IMM-urilor.

Trebuie să se pună accent pe toate activitățile programului Orizont 2020 pentru a le face mai 
accesibile și mai ușor de accesat și ar trebui să se acorde atenția cuvenită dezvoltării unor 
modele sustenabile de stabilire a prețurilor la publicațiile științifice.

Raportoarea consideră că valoarea adăugată europeană a EIT trebuie analizată mai bine, dat 
fiind că nu este deloc clar dacă sumele cheltuite pe această inițiativă ar furniza o valoare 
adăugată mai mare decât sumele orientate spre alte priorități din cadrul programului Orizont 
2020. Prin urmare, raportoarea propune reducerea bugetului destinat EIT la un miliard de 
euro, restul de două miliarde de euro urmând să fie realocat bugetului programului Orizont 
2020 pentru a finanța diversificarea domeniului de aplicare al acestei priorități determinată de 
apariția obiectivelor și a activităților suplimentare propuse în domeniul sportului și al 
patrimoniului cultural.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare, dezvoltare tehnologică și a 
activităților demonstrative, să promoveze 
cooperarea internațională, să disemineze și 
să optimizeze rezultatele și să stimuleze 
formarea și mobilitatea.

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare, dezvoltare tehnologică și a 
activităților demonstrative, să promoveze 
cooperarea internațională, să disemineze și 
să optimizeze rezultatele, să depună 
eforturi pentru a susține inovarea și să 
stimuleze formarea și mobilitatea.

Amendamentul 2

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 

(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 
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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.

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 elaborarea de noi 
instrumente pentru asigurarea condițiilor 
care să permită excelența.

Amendamentul 3

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 
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.

(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 
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 comparativ cu cel de 
al șaptelea program-cadru.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11
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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 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 cercetarea 
de bază și aplicată la piață și societate. 
Orizont 2020 ar trebui să sprijine toate 
etapele lanțului cercetării și inovării, în 
special activități mai apropiate de societate 
și de piață, inclusiv instrumentele 
financiare inovatoare, precum și inovația 
netehnologică și socială, ca și activități 
care pot promova incluziunea socială 
între comunități, 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 
socială și/sau 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 5

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Este important de subliniat că toate 
activitățile din cadrul Orizont 2020 ar 
trebui să fie deschise noilor participanți, 
în vederea asigurării existenței unei 
cooperări extinse cu parteneri din 
întreaga UE și a instituirii unui Spațiu 
european de cercetare integrat.

Amendamentul 6

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

(15) Simplificarea și claritatea 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 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare și a discrepanțelor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Universitățile joacă un rol 
fundamental în ceea ce privește baza 
științifică și tehnologică a Uniunii, ca 
instituții fundamentale ale excelenței în 
domeniul formării și, deopotrivă, al 
cercetării.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să contribuie la recunoașterea 
patrimoniului cultural al Europei și ar 
trebui să se pună un accent deosebit pe 
rolul său pentru dezvoltarea unor societăți 
incluzive, atât prin JRC, cât și prin 
prioritatea referitoare la provocările 
societale.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru ca Parlamentul European să 
își poată exercita funcția de control politic 
și pentru a asigura transparența și 
responsabilitatea, astfel cum este prevăzut 
în TFUE, Comisia ar trebui să informeze 
Parlamentul European în mod 
corespunzător și regulat în legătură cu 
toate aspectele relevante legate de 
punerea în aplicare a programului, 
inclusiv pregătirea și elaborarea 
programelor de lucru, execuția bugetului 
și eventualele nevoi de ajustare a 
alocărilor bugetare, precum și elaborarea 
indicatorilor de performanță în ceea ce 
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privește obiectivele urmărite și rezultatele 
preconizate.

Amendamentul 10

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 – în anumite condiții – 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.
Aceste programe sau acorduri 
suplimentare ar trebui să aibă o valoare 
adăugată clară pentru Uniune, să se 
bazeze pe parteneriate autentice, să 
completeze alte activități din cadrul 
programului Orizont 2020 și să fie cât mai 
favorabile incluziunii în ceea ce privește 
participarea statelor membre sau a 
industriei din Uniunea Europeană.

Amendamentul 11

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 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, a educației în general și a 
comunicării, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice și la datele generate 
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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.

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

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Publicațiile științifice reprezintă, în 
sine, o valoare adăugată și sunt de 
importanță vitală pentru diseminarea 
cunoștințelor, așadar se impune în mod 
prioritar stabilirea unui echilibru între 
nevoia de a dezvolta modele de plată 
sustenabile, care să acopere costurile de 
producție și nevoia ca cercetătorii, 
instituțiile de cercetare, întreprinderile și 
cetățenii să poată accesa, distribui și 
utiliza în mod liber informațiile științifice. 
Pentru a spori circulația și exploatarea 
cunoștințelor și pentru a oferi un acces 
cât mai larg la aceste publicații, accesul 
online liber și deschis la publicațiile 
academice, deja inclus în cel de-al 
șaptelea program-cadru, ar trebui să 
devină un principiu general pentru 
publicațiile științifice care primesc 
întreaga finanțare sau cea mai mare parte 
a finanțării din partea programului 
Orizont 2020. În plus, Orizont 2020 ar 
trebui să promoveze accesul online 
deschis la date științifice produse sau 
colectate prin activități de cercetare 
finanțate public.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
activitățile de cercetare de înalt nivel 
referitoare la diversitatea culturală și 
protecția cunoștințelor tradiționale, 
inclusiv în cadrul cooperării cu țările 
terțe, utilizând pe deplin noile tehnologii 
digitale în vederea conservării și difuzării 
acestor cunoștințe. Trebuie analizată, în 
special, posibilitatea unor sinergii între 
știința modernă și cunoștințele locale.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20c) Programul-cadru Orizont 2020 ar 
trebui să sprijine statele membre și 
Uniunea în eforturile acestora de a depăși 
actuala criză economică, de a asigura rate 
durabile de creștere economică și de a 
deveni mai competitive.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 20 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20d) În cadrul programului Orizont 2020 
ar trebui susținută, pe lângă diversitatea 
cercetării, și diversitatea lingvistică a 
publicațiilor academice și științifice, 
inclusiv în cadrul cooperării cu țările 
terțe, și trebuie respectată procedura 
deontologică bazată pe independența 
cercetării și validarea inter pares a 
publicațiilor.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății. Astfel, agendele trebuie 
stabilite în strânsă legătură cu părțile 
interesate din toate sectoarele vizate și este 
necesar să se permită o marjă suficientă de 
flexibilitate pentru a ține cont de noile 
evoluții. Este necesar să se recurgă în 
permanență la expertiză externă pe 
parcursul derulării programului-cadru 
Orizont 2020, utilizându-se totodată 
structurile relevante, cum ar fi platformele 
tehnologice europene, inițiativele comune 
de programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății, precum și ale sectorului 
cultural. Astfel, agendele trebuie stabilite 
în strânsă legătură cu părțile interesate din 
toate sectoarele vizate și este necesar să se 
permită o marjă suficientă de flexibilitate 
pentru a ține cont de noile evoluții. Este 
necesar să se recurgă în permanență la 
expertiză externă pe parcursul derulării 
programului-cadru Orizont 2020, 
utilizându-se totodată structurile relevante, 
cum ar fi platformele tehnologice 
europene, inițiativele comune de 
programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a fi competitivă la nivel 
mondial, pentru a face față în mod 
eficient marilor provocări societale și 
pentru a îndeplini obiectivele Strategiei 
Europa 2020, Uniunea ar trebui să 
utilizeze pe deplin toate resursele umane 
de care dispune. Programul Orizont 2020 
ar trebui să reprezinte un catalizator și un 
stimul puternic pentru finalizarea 
Spațiului european de cercetare, prin 
sprijinirea activităților intrasectoriale care 
atrag, rețin, formează și dezvoltă talentul 
pentru cercetare și inovare. În acest sens 
și în vederea consolidării transferului de 



AD\905106RO.doc 13/41 PE487.737v02-00

RO

cunoștințe și a numărului și a calității 
cercetătorilor, activitățile de dezvoltare a 
capitalului uman, inclusiv cele care 
vizează în special tinerii și femeile, ar 
trebui să reprezinte un element standard 
în toate activitățile de cercetare și de 
inovare finanțate de Uniune.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune. Ar trebuie să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune și la promovarea unui sistem 
competitiv în domeniu. Ar trebuie să se 
acorde o atenție corespunzătoare Cartei 
europene a cercetătorilor și Codului de 
conduită pentru recrutarea cercetătorilor, 
alături de alte cadre de referință relevante 
definite în contextul Spațiului european de 
cercetare, respectându-se, în același timp, 
caracterul voluntar al acestor cadre.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
cercetarea în domeniul științelor umaniste 
– în special al acelora care produc 
cunoștințe – prin cercetarea de bază și 
aplicată, și să contribuie cu noi dovezi 
concrete sau cu noi metode de abordare la 
dezvoltarea unor noi domenii de cercetare 
interdisciplinară, la crearea de noi locuri 
de muncă, la conservarea patrimoniului 
cultural și la durabilitatea Europei ca 
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leagăn al tradiției umaniste și ca lider în 
turismul mondial, întrucât este esențial să 
se recunoască rolul important pe care îl 
joacă științele umaniste și sociale în 
aceste domenii, în conformitate cu 
obiectivul de creare a unor „societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să se folosească de competențele acordate 
Uniunii prin TFUE în domeniul sportului 
prin facilitarea accesului la cercetarea în 
domeniu, în special în ceea ce privește 
aspectele activității fizice referitoare la 
sănătatea și coeziunea socială, precum și 
potențialul acesteia de a ajuta Uniunea să 
realizeze obiectivele Strategiei Europa 
2020.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Activitățile efectuate în cadrul 
programului Orizont 2020 ar trebui să 
asigure compatibilitatea deplină cu 
viitorul program „Învățare pe tot 
parcursul vieții” și ar trebui să încurajeze 
sinergiile, interconexiunea cu alte 
programe din cadrul politicilor europene 
și integrarea în programele respective. 
Este important de subliniat că mobilitatea 
doctoranzilor joacă un rol-cheie în cadrul 
Orizont 2020, care, venind în completarea 
viitorului program „Învățare pe tot 
parcursul vieții” și a altor surse de 
finanțare a educației, ar trebui să sprijine 
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procesul de la Bologna și politicile de 
vecinătate în vederea îmbunătățirii 
nivelului de complementaritate cu orice 
programe inițiate de UE în domeniul 
educației.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În vederea maximizării impactului 
programului Orizont 2020, o atenție 
deosebită trebuie acordată abordărilor 
pluridisciplinare și interdisciplinare ca 
elemente necesare progresului științific 
major. Descoperirile științifice survin 
adesea la limita sau la intersecția 
disciplinelor. Mai mult, complexitatea 
problemelor și a provocărilor cu care se 
confruntă Europa necesită soluții care pot 
fi abordate numai din perspectiva mai 
multor discipline care conlucrează.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, este esențial ca Orizont 2020 să 
dezvolte o colaborare mai strânsă, care 
poate lua forma unor parteneriate public-
privat, dar care ar trebui, totuși, să 
urmărească prioritizarea interesului 
public prin programe regionale, naționale 
și supranaționale care sprijină cercetarea 
și inovarea.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Este nevoie să se intensifice 
cooperarea în cadrul Orizont 2020, în 
anumite condiții, cu țările învecinate, în 
special cu țările din cadrul 
Parteneriatului estic.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Regulile de participare la oricare 
dintre activitățile din cadrul programului 
Orizont 2020 ar trebui să fie simple, clare 
și foarte accesibile. Ar trebui să se țină 
seama în mod corespunzător de faptul că 
diverse tipuri de activități de cercetare 
științifică ar putea să aibă un acces mai 
ușor la fondurile private.

Amendamentul 26

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 în vederea consolidării 
bazei științifice și tehnologice europene, 
asigurând dezvoltarea capitalului său 
intelectual și promovând beneficiile 
pentru societate, inclusiv o exploatare mai
bună a potențialului social și industrial al 
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politicilor de inovare, cercetare și 
dezvoltare tehnologică.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 

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.

Amendamentul 28

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 (SEC), prin intermediul unor 
acțiuni specifice și exemplare care să 
promoveze schimbările structurale în 
cadrul sistemelor europene de cercetare și 
inovare. Indicatorii de performanță 
relevanți sunt prevăzuți în introducerea la 
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anexa I.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excelenței științifice; (a) excelenței științifice, incluzând 
cercetarea de bază și aplicată în domeniul 
științelor umaniste;

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) provocărilor societale. (c) provocărilor societale, incluzând 
cercetarea de bază și aplicată în domeniul 
științelor sociale.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Orizont 2020 contribuie la creșterea 
atractivității carierei de cercetător în 
întreaga Europă și la atenuarea 
impactului exodului de creiere. Astfel, 
programul va fi pus în aplicare într-un 
mod care să promoveze crearea unei piețe 
unice pentru cercetători, în special prin 
diminuarea decalajelor legate de 
remunerarea cercetătorilor, cu ajutorul 
unor mecanisme adecvate, în cadrul 
acestui program.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate se înscriu în egală 
măsură în continuitatea educației și a 
cercetării actuale și că pot, de asemenea, 
să fie ajustate în conformitate cu nevoile 
în schimbare și au în vedere caracterul 
evolutiv al științei, al tehnologiei, al 
inovării, al piețelor muncii și al societății, 
incluzând în știință orice domeniu de 
cercetare academică și în inovație aspecte 
socioeconomice, culturale și
organizaționale.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen 
în activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a echilibrului de gen în toate programele, 
comitetele de evaluare, în grupurile de 
experți sau consultative și în orice 
organism decizional existent sau creat 
pentru implementarea acestuia. În acest 
sens, se vor stabili obiective și se vor pune
în aplicare acțiuni adecvate pentru 
realizarea obiectivelor.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea de cercetare care urmărește (b) activitatea de cercetare care urmărește 
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modificarea moștenirii genetice a ființelor 
umane și care poate duce la 
transformarea acestor modificări în 
caracteristici ereditare;

modificarea moștenirii genetice a ființelor 
umane;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cercetarea în parteneriat și stabilirea 
de rețele în vederea asigurării unei 
planificări mai bune.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare, cu respectarea intereselor 
tuturor părților implicate.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) inițiativele care încurajează 
preocupările științifice încă de la vârste 
fragede, inclusiv prin organizarea de zile 
ale porților deschise în centrele de 
cercetare; 

Amendamentul 38
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) acțiunile de popularizare a premiilor 
europene pentru știință și cercetare.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cursul punerii în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentului 
regulament, Comisia ia măsurile 
corespunzătoare care să garanteze 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii 
prin aplicarea de măsuri preventive 
împotriva fraudei, corupției și a oricăror 
alte activități ilegale, prin controale eficace 
și, în cazul în care se constată nereguli, 
prin recuperarea sumelor plătite în mod 
necuvenit, precum și, dacă este necesar, 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive.

(1) În cursul punerii în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentului 
regulament, Comisia ia măsurile 
corespunzătoare care să garanteze 
protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii, printr-un management 
performant al centrelor de cercetare, prin 
aplicarea de măsuri preventive împotriva 
fraudei, corupției și a oricăror alte activități 
ilegale, prin controale eficace și, în cazul în 
care se constată nereguli, prin recuperarea 
sumelor plătite în mod necuvenit, precum 
și, dacă este necesar, prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consiliul European pentru Cercetare 
(ERC) pune la dispoziție finanțări atractive 
și flexibile care să permită cercetătorilor 
talentați și creativi și echipelor acestora să 
exploreze cele mai promițătoare căi la 

(a) Consiliul European pentru Cercetare 
(ERC) pune la dispoziție finanțări atractive 
și flexibile care să permită cercetătorilor 
talentați și creativi și echipelor acestora 
care își desfășoară activitatea în oricare 
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frontierele științei, pe baza concurenței în 
cadrul Uniunii.

domeniu al cunoașterii să exploreze cele 
mai promițătoare căi la frontierele științei, 
pe baza concurenței în cadrul Uniunii.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune în vederea 
extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 
tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 
structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune sau 
interdisciplinare în vederea extinderii 
capacității Europei de inovare avansată și 
de schimbare a paradigmelor tradiționale. 
Se promovează colaborarea științifică 
interdisciplinară cu privire la idei complet 
noi, care prezintă un grad ridicat de risc și 
se accelerează dezvoltarea celor mai 
promițătoare domenii emergente în materie 
de știință și tehnologie, precum și 
structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – 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 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, cu 
scopul de a păstra și de a atrage oameni 
talentați care să trăiască și să lucreze în 
Uniune.
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Amendamentul 43
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 14 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sănătate, schimbări demografice și 
bunăstare;

(a) sănătate, schimbări demografice și 
bunăstare, inclusiv prin participarea la 
activitățile sportive;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 14 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure.

(f) societăți favorabile incluziunii, educate,
inovatoare și sigure.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, educate, inovatoare și sigure” 
cuprinde, de asemenea, o activitate privind 
reducerea decalajului dintre cercetare și 
inovare prin măsuri specifice de deblocare 
a excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii. De asemenea, 
obiectivul include activități, strategii, 
metodologii și instrumente necesare 
pentru a asigura caracterul dinamic și 
durabil al patrimoniului cultural în 
Europa.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, acești factori accentuează relativa 
lipsă de atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător și perspective 
mai bune de carieră explică modul în care 
acest sistem continuă să atragă cei mai buni 
cercetători din întreaga lume, inclusiv zeci 
de mii de cercetători din Uniune.

În plus, acești factori accentuează relativa 
lipsă de atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător, 
infrastructuri de cercetare și perspective 
mai bune de carieră explică modul în care 
acest sistem continuă să atragă cei mai buni 
cercetători din întreaga lume, inclusiv zeci 
de mii de cercetători din Uniune.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitatea fundamentală a ERC este 
furnizarea de finanțare atractivă pe termen 
lung în vederea sprijinirii cercetătorilor de 
nivel excelent și a echipelor acestora de 
cercetare să continue cercetarea novatoare, 
cu potențial ridicat de rentabilitate și cu 
grad mare de risc.

Activitatea fundamentală a ERC este 
furnizarea de finanțare atractivă pe termen 
lung în vederea sprijinirii cercetătorilor de 
nivel excelent și a echipelor acestora de 
cercetare să continue cercetarea novatoare, 
cu potențial ridicat de rentabilitate și cu 
grad mare de risc. Din acest punct de 
vedere, cercetarea ca procedură științifică 
ar trebui recunoscută, fără excepții, în 
toate domeniile cunoașterii umane.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii bine 
consacrate. Excelența științifică este unicul 
criteriu pe baza căruia ERC acordă 
granturile. ERC funcționează pe baza unei 
abordări de jos în sus, fără priorități 
prestabilite. Granturile din partea ERC se 
adresează tuturor echipelor individuale de 
cercetători de toate vârstele și din orice țară 
din lume, care lucrează în Europa. De 
asemenea, ERC vizează promovarea 
concurenței corecte în Europa.

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii bine 
consacrate. Excelența științifică în orice 
domeniu al cunoașterii este unicul criteriu 
pe baza căruia ERC acordă granturile. ERC 
funcționează pe baza unei abordări de jos 
în sus, fără priorități prestabilite. Granturile 
din partea ERC se adresează tuturor 
echipelor individuale de cercetători de 
toate vârstele și din orice țară din lume, 
care lucrează în Europa. De asemenea, 
ERC vizează promovarea concurenței 
corecte în Europa.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 
post-universitare echivalente. Europa 

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 
post-universitare echivalente. Europa 
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trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi 
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 
pe cercetători cu competențele de inovare 
pe care le solicită locurile de muncă de 
mâine. Va fi important, de asemenea, să 
sporească mobilitatea acestor cercetători, 
deoarece în prezent se situează la un nivel 
prea modest: în 2008, doar 7% din 
doctoranzii europeni au fost formați în alt 
stat membru, în timp ce obiectivul este 
20% până în 2030.

trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 
pe cercetători cu competențele de inovare 
pe care le solicită locurile de muncă de 
mâine. Va fi important, de asemenea, să 
sporească mobilitatea acestor cercetători, 
deoarece în prezent se situează la un nivel 
prea modest: în 2008, doar 7% din 
doctoranzii europeni au fost formați în alt 
stat membru, în timp ce obiectivul este 
20% până în 2030. Este motivul pentru 
care doctoranzii din cadrul oricărei 
discipline trebuie să fie identificați în mod 
clar ca fiind unul dintre grupurile-cheie 
vizate de noul program pentru educație, 
formare, tineret și sport, asigurându-se 
complementaritatea mijloacelor cu cele 
prevăzute de Orizont 2020.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat care să le permită 
cercetătorilor să își dezvolte aria de 
cercetare și în care să fie implicate 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice din diferite țări. În acest 
mod se vor dezvolta și îmbunătăți 
perspectivele de carieră ale tinerilor 
cercetători absolvenți de studii post-
universitare, atât în sectorul public, cât și în 
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cel privat.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi.

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia, luând în considerare, 
totodată, rolul tinerilor în domeniul 
științei și oferind cercetătorilor 
oportunitatea de a se forma și de a-și 
însuși noi cunoștințe într-un organism de 
cercetare de înalt nivel dintr-o țară terță, 
pentru ca după aceea să se întoarcă. Ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
rolului femeilor în știință și posibilelor 
obstacole în calea pătrunderii lor în 
domeniu. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi, precum 
și formulele flexibile de lucru.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt sprijinirea 
schimburilor pe termen scurt de personal 
din domeniul cercetării și inovării între un 
parteneriat de universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice, atât în Europa, cât 
și la nivel mondial. Se va include 

Activitățile esențiale sunt sprijinirea 
schimburilor pe termen scurt de personal 
din domeniul cercetării și inovării între un 
parteneriat de universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice, atât în Europa, cât 
și la nivel mondial. Se va include în acest 
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promovarea cooperării cu țările terțe. cadru, de asemenea, promovarea 
cooperării cu țările terțe și consolidarea în 
special a parteneriatelor științifice între 
cele două țărmuri ale Mării Mediterane, 
în vederea creșterii eficacității 
programelor euromediteraneene de 
cercetare, inovare și dezvoltare 
tehnologică.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe 
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
provocări societale – energie, schimbări 
climatice, bioeconomie, precum și 
sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 
propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe 
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
provocări societale – energie, schimbări 
climatice, bioeconomie, precum și 
sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 
propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.
Infrastructurile de cercetare pot, de 
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asemenea, să impulsioneze inovația din 
sectorul privat și să fie surse de inovație 
dinamică pentru IMM-uri.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Publicațiile științifice reprezintă un 
element-cheie al infrastructurilor de 
cercetare și joacă un rol-cheie în 
generarea de cunoștințe noi și în procesul 
de inovare. Prin urmare, existența unor 
modele sustenabile de plată și de 
diseminare, care acoperă costurile de 
producție, este de importanță vitală. 
Publicațiile produse și validate ca urmare 
a activității cercetătorilor și care primesc 
întreaga finanțare sau cea mai mare parte 
a finanțării din partea programului 
Orizont 2020 ar trebui să pună la 
dispoziția întregii comunități științifice 
aceste cunoștințe.

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Consolidarea rolului infrastructurii 
academice de cercetare și a legăturii 
acesteia cu inovarea în cadrul IMM-
urilor
Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
dintre IMM-uri și instituțiile academice și 
infrastructura acestora pentru a 
impulsiona inovația comercială.

Amendamentul 57
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cunoștințelor științifice privind 
impactul potențial al nanotehnologiilor și 
nanosistemelor asupra sănătății sau asupra 
mediului, precum și punerea la dispoziție a 
unor instrumente pentru evaluarea și 
gestionarea riscurilor de-a lungul întregului 
ciclu de viață.

Promovarea cunoștințelor științifice privind 
impactul potențial al nanotehnologiilor și 
nanosistemelor asupra sănătății sau asupra 
mediului, precum și punerea la dispoziție a 
unor instrumente pentru evaluarea și 
gestionarea riscurilor de-a lungul întregului 
ciclu de viață și asigurarea unei integrări 
mai bune în societate a persoanelor cu 
handicap.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile propuse urmăresc completarea 
politicilor și programelor naționale și 
regionale de inovare în întreprinderi, 
pentru a încuraja cooperarea între IMM-uri 
și alți actori relevanți în domeniul inovării, 
pentru a elimina decalajul dintre 
cercetare/dezvoltare și preluarea cu succes 
pe piață a acestora, pentru a asigura un 
mediu mai favorabil inovării în 
întreprinderi, prin măsuri ce au în vedere 
cererea, precum și prin acordarea de sprijin 
ținându-se seama de natura schimbătoare a 
proceselor de inovare, a noilor tehnologii, a 
piețelor și modelelor de afaceri.

Acțiunile propuse urmăresc completarea 
politicilor și programelor naționale și 
regionale de inovare în întreprinderi, 
pentru a încuraja cooperarea între IMM-
uri, instituții academice (inclusiv cele din 
sectoarele de creație, care sunt bine 
plasate pentru a profita de mediul de 
afaceri internaționalizat) și alți actori 
relevanți în domeniul inovării, pentru a 
elimina decalajul dintre 
cercetare/dezvoltare și preluarea cu succes 
pe piață a acestora, pentru a asigura un 
mediu mai favorabil inovării în 
întreprinderi, prin măsuri ce au în vedere 
cererea, precum și prin acordarea de sprijin 
ținându-se seama de natura schimbătoare a 
proceselor de inovare, a noilor tehnologii, a 
piețelor și modelelor de afaceri.

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile pot fi găsite în toate sectoarele IMM-urile pot fi găsite în toate sectoarele 
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economiei. Ele formează o parte a 
economiei europene, mai importantă decât 
în cazul altor regiuni, cum ar fi Statele 
Unite ale Americii. Toate tipurile de IMM-
urile pot să inoveze. Acestea trebuie 
încurajate și sprijinite să investească în 
cercetare și inovare. În acest sens, ele ar 
trebui să poată să valorifice întregul 
potențial de inovare al pieței interne și al 
SEC, pentru a crea noi oportunități de 
afaceri în Europa și dincolo de granițele 
acesteia și pentru a contribui la găsirea 
unor soluții la provocările societale 
esențiale.

economiei. Ele formează o parte a 
economiei europene, mai importantă decât 
în cazul altor regiuni, cum ar fi Statele 
Unite ale Americii. Toate tipurile de IMM-
urile pot să inoveze. Acestea trebuie 
încurajate și sprijinite să investească în 
cercetare și inovare și să consolideze 
legăturile și parteneriatele cu 
universitățile și cu alte instituții de 
cercetare. În acest sens, ele ar trebui să 
poată să valorifice întregul potențial de 
inovare al pieței interne și al SEC, pentru a 
crea noi oportunități de afaceri în Europa și 
dincolo de granițele acesteia și pentru a 
contribui la găsirea unor soluții la 
provocările societale esențiale.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colaborările transfrontaliere sunt un 
element important al strategiei de inovare a 
IMM-urilor pentru a rezolva unele dintre 
probleme legate de dimensiunea acestora, 
cum ar fi accesul la competențe 
tehnologice și științifice și la noi piețe. 
Acestea contribuie la transformarea ideilor 
în profit și creștere pentru întreprindere și, 
în sens invers, la creșterea investițiilor 
private în cercetare și inovare.

Colaborările transfrontaliere sunt un 
element important al strategiei de inovare a 
IMM-urilor pentru a rezolva unele dintre 
probleme legate de dimensiunea acestora, 
cum ar fi accesul la competențe 
tehnologice și științifice și la noi piețe. 
Acestea contribuie la transformarea ideilor 
în profit și creștere pentru întreprindere și, 
în sens invers, la creșterea investițiilor 
private în cercetare și inovare. Dacă în 
cadrul educației se pune un accent mai 
mare pe inovare și respectiv pe cercetare 
și dezvoltare în domeniul afacerilor, 
aceasta poate juca, de asemenea, un rol în 
vederea asigurării unui personal inovator 
și dinamic pentru IMM-urile europene.

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4
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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, 
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.
Educația fizică și participarea la 
activitățile de sport organizat pot juca un 
rol deosebit pentru prevenirea acestor 
afecțiuni.

Amendamentul 62
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 depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, cum ar fi exercițiile fizice, de 
instrumente eficiente de prevenire, precum 
vaccinurile, de o supraveghere și pregătire 
eficiente în domeniul sănătății și bolilor, 
precum și de programe eficiente de 
depistare a bolilor.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
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funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă este, de asemenea, esențială, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice.

funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare, inclusiv impactul factorilor 
sociali și culturali și al activităților 
creative din viața de zi cu zi a persoanelor. 
Schimbul efectiv de date și legătura acestor 
date cu studii de cohortă pe scară largă 
este, de asemenea, esențială, așa cum este 
și traducerea rezultatelor cercetării în 
clinică, în special prin efectuarea de teste 
clinice.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, inclusiv printr-o 
înțelegere mai bună a rolului exercițiilor 
fizice pentru prevenirea bolilor, și pentru a 
identifica și sprijini diseminarea celor mai 
bune practici în sectorul sănătății și 
serviciilor de îngrijire și pentru a sprijini 
îngrijirea integrată și preluarea pe scară 
largă a inovațiilor tehnologice, 
organizaționale și sociale care le permit, în 
special persoanelor în vârstă și celor cu 
handicap să rămână active și independente. 
Acest lucru va contribui la sporirea și 
prelungirea bunăstării lor fizice, sociale și 
mintale.
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Amendamentul 65
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a factorilor legați de 
stilul de viață și a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
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cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Mai mult, aceste investiții 
trebuie să fie însoțite de o campanie de 
sensibilizare publică de înaltă vizibilitate 
cu scopul de a garanta că cetățenii 
europeni sunt pionieri în introducerea 
schimbărilor legate de mediu, a 
schimbărilor sociale și culturale necesare. 
Toate acestea trebuie să facă parte dintr-o 
politică integrată în materie de emisii 
reduse de dioxid de carbon, care include 
tehnologii generice esențiale, în special 
soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic,
care aduc beneficii societății și care pot fi 
preluate într-o mare măsură pe piețele 
europene și internaționale și de a crea un 
sistem inteligent de gestionare a cererii 
bazat pe o piață deschisă și transparentă a 
comerțului cu energie și pe sisteme 
inteligente de gestionare și de monitorizare
a eficienței energetice.

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Asigurarea unui patrimoniu cultural 
durabil ca reacție la schimbările climatice
Obiectivul este de a desfășura activități de 
cercetare în domeniul strategiilor, 
metodologiilor și instrumentelor necesare 
pentru a asigura caracterul dinamic și 
durabil al patrimoniului cultural în 
Europa ca reacție la schimbările 
climatice. Activitățile urmăresc, de 
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asemenea, îmbunătățirea cunoștințelor 
referitoare la modul în care comunitățile 
percep, se adaptează și reacționează la 
mediile în schimbare și la evenimente 
extreme mai frecvente.

Justificare

Problematica clădirilor (și a colecțiilor) istorice este de importanță majoră, atât în contextul 
patrimoniului cultural, cât și în cel al schimbărilor climatice. Ar trebui să se permită ca 
programele de cercetare finanțate din fonduri europene să poată cerceta modalitățile de 
adaptare a artefactelor și clădirilor istorice pentru a le face mai rezistente față de 
schimbările climatice. În plus, restaurarea clădirilor care o perioadă de timp au fost 
abandonate și modalitatea în care comunitățile decid ce să protejeze sunt importante în acest 
context.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependențele economice și culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populației, excluderea socială și sărăcia tot 
mai mari, inegalitățile și fluxurilor 
migratorii, eliminarea decalajului digital, 
promovarea unei culturi a inovării și a 
creativității în societate și în întreprinderi, 
precum și garantarea libertății, securității 
și încrederii în instituțiile democratice și 
între cetățeni atât în interiorul, cât și în 
afara granițelor. Aceste provocări sunt 
considerabile și necesită o abordare 
europeană comună.

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependențele economice și culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populației și schimbările demografice, 
excluderea socială și sărăcia tot mai mari, 
inegalitățile și fluxurilor migratorii, 
eliminarea decalajului digital, promovarea 
unei culturi a inovării și a creativității în 
societate și în întreprinderi, precum și 
garantarea dezvoltării culturale durabile și 
încrederii în instituțiile democratice și între 
cetățeni atât în interiorul, cât și în afara 
granițelor. În plus, rolul politicilor sociale 
publice în Europa este perceput din ce în 
ce mai mult ca un element esențial pentru 
durabilitatea modelului social european 
în sine. Aceste provocări sunt 
considerabile și necesită o combinație din 
ce în ce mai complexă de abordări 
europene diverse și comune, bazate pe 
cunoștințe științifice partajate pe care 
numai științele sociale și umaniste le pot 
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oferi.

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări și evoluția cerințelor subliniază, 
astfel, importanța dezvoltării cercetării 
inovatoare și a noilor tehnologii, procese și 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acțiunilor și politicilor 
coordonate care vor anticipa sau influența 
evoluțiile majore din Europa. Este nevoie 
de înțelegerea tendințelor și a efectelor în 
joc în aceste provocări și de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare și de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure, în comparație cu alte 
regiuni ale lumii. Este nevoie de o abordare 
mai strategică a cooperării cu țările terțe. În 
sfârșit, pe măsură ce politicile de securitate 
interacționează cu diferite politici sociale, 
consolidarea dimensiunii societale a 
cercetării în domeniul securității va 
reprezenta un aspect important al acestei 
provocări.

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări și evoluția cerințelor subliniază, 
astfel, importanța dezvoltării cercetării 
inovatoare și a noilor tehnologii, procese și 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acțiunilor și politicilor 
coordonate care vor anticipa sau influența 
evoluțiile majore din Europa. Este nevoie 
de înțelegerea tendințelor și a efectelor în 
joc în aceste provocări și de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare și de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure, în comparație cu alte 
regiuni ale lumii. Acest lucru necesită 
acordarea unei atenții specifice 
patrimoniului cultural european și o 
abordare care să identifice activitățile 
care revitalizează și apropie oamenii din 
diferite comunități. Este nevoie, de 
asemenea, de o abordare mai strategică a 
cooperării cu țările terțe. În sfârșit, pe 
măsură ce politicile de securitate 
interacționează cu diferite politici sociale, 
consolidarea dimensiunii societale a 
cercetării în domeniul securității va 
reprezenta un aspect important al acestei 
provocări.

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, Scopul este de a întări intercomunicarea, 
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precum și incluziunea socială, economică 
și politică și crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa și cu 
partenerii internaționali, prin intermediul 
activităților științifice de vârf, al 
interdisciplinarității, progreselor 
tehnologice și inovațiilor organizaționale. 
Cercetarea în domeniul științelor umane
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei și de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
și inegalitate în societățile europene, 
precum inegalitățile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum și 
față de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare și 
adaptarea Strategiei Europa 2020 și a 
acțiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelență în regiunile 
mai puțin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

precum și incluziunea socială, economică,
politică și culturală și crearea unei 
dinamici interculturale pozitive în Europa, 
dobândind totodată o înțelegere mai bună 
a schimbărilor societale în Europa, 
precum și cu partenerii internaționali, prin 
intermediul activităților științifice de vârf, 
al interdisciplinarității, progreselor 
tehnologice și inovațiilor organizaționale. 
Cercetarea în domeniul științelor umaniste
ar trebui să joace un rol crucial în acest 
sens, inclusiv prin intermediul cercetărilor 
care vizează consecințele schimbărilor 
societale asupra bunăstării și a calității 
vieții cetățenilor, familiilor și societăților 
și ar trebui, prin urmare, să fie finanțată 
în mod adecvat. Cercetarea în domeniul 
științelor umaniste poate totodată să 
reveleze, să dezvolte, să conserve și să 
evidențieze caracterul multidimensional al 
patrimoniului cultural european prin 
crearea de noi discipline științifice, de noi 
domenii de inovare și de noi locuri de 
muncă. Este necesară o bază mai extinsă 
de cunoștințe privind excluziunea socială, 
sănătatea, schimbările demografice și 
îmbătrânirea societății, parcursul de-a 
lungul vieții, tradițiile familiale, istoria 
comună și patrimoniul cultural comun, 
exercițiile fizice, migrarea și mobilitatea, 
educația și învățarea pe tot parcursul 
vieții, multilingvismul și dinamica 
guvernării. Cercetarea în domeniul 
științelor umaniste și sociale poate juca 
un rol important în acest sens. Cercetarea 
trebuie să sprijine factorii de decizie 
politici să elaboreze politici și să identifice 
activități de combatere a sărăciei și de 
prevenire a diferitelor forme de diviziune, 
discriminare și inegalitate în societățile 
europene, precum inegalitățile de gen sau 
decalajul digital sau în materie de inovare, 
precum și față de alte regiuni ale lumii, de 
exemplu pe baza unor studii comparative 
privind diversitatea culturală și lingvistică 
și interacțiunea interculturală. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare și 
adaptarea Strategiei Europa 2020 și a 
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acțiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelență în regiunile 
mai puțin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 –
litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea unei cunoașteri și a unei 
înțelegeri comune prin dialog 
intercultural;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principalele domenii de competență ale 
JRC vor fi energia, transportul, mediul și 
schimbările climatice, agricultura și 
securitatea alimentară, sănătatea și 
protecția consumatorilor, tehnologiile 
informației și comunicațiilor, materialele 
de referință și securitatea și siguranța 
(inclusiv în domeniul nuclear în cadrul 
programului Euratom).

Principalele domenii de competență ale 
JRC vor fi energia, transportul, mediul și 
schimbările climatice, agricultura și 
securitatea alimentară, sănătatea și 
protecția consumatorilor, protecția 
patrimoniului istoric, artistic și cultural, 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
materialele de referință și securitatea și 
siguranța (inclusiv în domeniul nuclear în 
cadrul programului Euratom).

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
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peisajul european al inovării. Acest lucru 
se va realiza prin stimularea integrării 
învățământului superior, a cercetării și a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum și prin 
promovarea și sprijinirea unei noi generații 
de persoane cu spirit întreprinzător. Astfel, 
EIT va contribui pe deplin la obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și, în special, la 
inițiativele emblematice „O Uniune a 
inovării” și „Tineretul în mișcare”.

peisajul european al inovării care 
încurajează Uniunea să devină mai 
competitivă. Acest lucru se va realiza prin 
stimularea integrării învățământului 
superior, a cercetării și a inovării pe baza 
standardelor celor mai înalte, creându-se 
astfel noi medii favorabile inovării, precum 
și prin promovarea și sprijinirea unei noi 
generații de persoane cu spirit 
întreprinzător. Astfel, EIT va contribui pe 
deplin la obiectivele Strategiei Europa 
2020 și, în special, la inițiativele 
emblematice „O Uniune a inovării” și 
„Tineretul în mișcare”; prin urmare 
contribuția financiară prevăzută în anexa 
II este vitală.
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