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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea specifică 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 și vine în completarea regulamentului-cadru privind 
programul Orizont 2020.

Raportoarea salută propunerea și sprijină cu tărie decizia ca criteriul esențial de finanțare să 
fie angajamentul de a asigura excelența în domeniul științific. Cu toate acestea, raportoarea 
consideră că accesul la fonduri trebuie să fie mai facil, iar solicitarea acestora mai ușoară. 
Aceasta salută, prin urmare, atenția acordată simplificării proceselor de solicitare de finanțare, 
dar este de părere că această simplificare nu ar trebui să rămână la stadiul propus de Comisie. 

În plus, raportoarea consideră că programul Orizont 2020 ar trebui să vină în completarea 
altor programe europene, în special a programului „Erasmus pentru toți” și că ar trebui să se 
pună în continuare accentul pe rolul cercetării academice în dezvoltarea IMM-urilor dinamice. 
De asemenea, raportoarea menționează 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 oamenilor în Europa și 
ca mijloc de promovare a coeziunii și a incluziunii sociale. 

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Partea III, „Provocări societale”, ar 
trebui să mărească eficacitatea cercetării și 
inovării răspunzând unor provocări 
societale majore, prin sprijinirea 
activităților de cercetare și inovare de 
excelență. Aceste activități ar trebui să fie 
realizate utilizând o abordare bazată pe 

(11) Partea III, „Provocări societale”, ar 
trebui să mărească eficacitatea cercetării și 
inovării răspunzând unor provocări 
societale majore, prin sprijinirea 
activităților de cercetare și inovare de 
excelență. Aceste activități ar trebui să fie 
realizate utilizând o abordare bazată pe 
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provocări, care să reunească resursele și 
cunoștințele pentru diferite domenii, 
tehnologii și discipline. Cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste este 
un element important pentru abordarea 
tuturor provocărilor. Activitățile ar trebui 
să acopere întreaga gamă a cercetării și 
inovării, punând accentul pe activitățile 
legate de inovare, cum sunt testarea, 
activitățile demonstrative, bancurile de 
testare, sprijinul pentru achizițiile publice, 
cercetarea prenormativă pentru stabilirea 
standardelor și preluarea pe piață a 
inovațiilor. Activitățile ar trebui să sprijine 
în mod direct competențele 
corespunzătoare politicilor sectoriale la 
nivelul Uniunii. Toate provocările ar trebui 
să contribuie la realizarea obiectivului 
global al dezvoltării durabile.

provocări, care să reunească resursele și 
cunoștințele pentru diferite domenii, 
tehnologii și discipline. Cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste este 
un element important pentru abordarea 
tuturor provocărilor. Activitățile ar trebui 
să acopere întreaga gamă a cercetării și 
inovării, punând accentul pe activitățile 
legate de inovare, cum sunt testarea, 
activitățile demonstrative, bancurile de 
testare, sprijinul pentru achizițiile publice, 
cercetarea prenormativă pentru stabilirea 
standardelor și preluarea pe piață a 
inovațiilor. Ar trebui susținută cercetarea 
privind aspectele legate de sănătate și de 
coeziune la nivelul societății ale activității 
fizice. Cercetarea privind diversitatea 
culturală și lingvistică și protecția 
cunoștințelor tradiționale ar trebui, de 
asemenea, să fie susținută, inclusiv în 
ceea ce privește cooperarea cu țările terțe. 
Activitățile ar trebui să sprijine în mod 
direct competențele corespunzătoare 
politicilor sectoriale la nivelul Uniunii.
Toate provocările ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivului global al dezvoltării 
durabile.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Programul specific ar trebui să 
completeze acțiunile întreprinse în statele 
membre, precum și alte acțiuni ale Uniunii 
necesare în cadrul efortului strategic global 
de punere în aplicare a Strategiei Europa 
2020, în special cu acțiuni în domeniile 
politicilor coeziunii, agriculturii și 
dezvoltării rurale, educației și formării 
profesionale, industriei, sănătății publice, 
protecției consumatorilor, ocupării forței 
de muncă și politicii sociale, energiei,
transportului, mediului, acțiunilor 
climatice, securității, mediului marin și 
pescuitului, cooperării pentru dezvoltare și 
extindere și politicii de vecinătate.

(15) Programul specific ar trebui să 
completeze acțiunile întreprinse în statele 
membre, precum și alte acțiuni ale Uniunii 
necesare în cadrul efortului strategic global 
de realizare a Strategiei Europa 2020, în 
special cu acțiuni în domeniile politicilor 
coeziunii, agriculturii și dezvoltării rurale, 
educației și formării profesionale, culturii 
și artelor, industriei, sănătății publice, 
protecției consumatorilor, politicii privind 
ocuparea forței de muncă și politicii 
sociale, aspectelor legate de gen, 
sportului, energiei, transporturilor, 
mediului, acțiunilor climatice, securității, 
mediului marin și pescuitului,
patrimoniului cultural, cooperării pentru 
dezvoltare și extindere și politicii de 
vecinătate.

Amendamentul 4
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe 
tot parcursul vieții;

(a) îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe 
tot parcursul vieții, inclusiv prin 
participarea la activități sportive;

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) promovarea și păstrarea diversității 
culturale și lingvistice și protejarea 
patrimoniului istoric, artistic și cultural 
din Uniune.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele generale ale 
Orizont 2020. Vor exista numeroase 
posibilități de a sprijini această cercetare 
prin intermediul Consiliului European 
pentru Cercetare, al acțiunilor Marie Curie 
sau al obiectivului specific privind 

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele generale ale 
Orizont 2020. Aceste domenii constituie 
baza activităților întreprinse pentru a 
răspunde tuturor provocărilor cu care se 
confruntă Uniunea în ceea ce privește 
atât integrarea tuturor cetățenilor, 
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infrastructurile de cercetare. indiferent de origine, cât și accesul la 
educație și la drepturi sociale și culturale 
pe care aceștia ar trebui să îl aibă. Vor 
exista numeroase posibilități de a sprijini 
această cercetare prin intermediul 
Consiliului European pentru Cercetare, al 
acțiunilor Marie Curie sau al obiectivului 
specific privind infrastructurile de 
cercetare.

Amendamentul 8
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global.

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global, astfel încât să contribuie la 
menținerea unui nivel ridicat de 
interacțiune și comunicare culturală cu 
țările terțe.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi promovate acțiuni transversale între 
componenta I „Excelență științifică” și 
provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale, pentru a crea noi 
cunoștințe, tehnologii viitoare și 
emergente, infrastructuri de cercetare și 
competențe-cheie. Infrastructurile de 
cercetare vor fi de asemenea favorizate, în 
vederea unei utilizări mai ample în cadrul 
societății, de exemplu în serviciile publice, 
promovarea științei, siguranța civilă și 
cultură. Mai mult, stabilirea priorităților în 
cursul punerii în aplicare pentru acțiunile 
directe ale Centrului Comun de Cercetare 
și activitățile Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) va fi 
coordonată în mod adecvat cu celelalte 
componente ale Orizont 2020.

Vor fi promovate acțiuni transversale între 
componenta I „Excelență științifică” și 
provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale, pentru a crea noi 
cunoștințe, tehnologii viitoare și 
emergente, infrastructuri de cercetare și 
competențe-cheie. Infrastructurile de 
cercetare vor fi de asemenea favorizate, în 
vederea unei utilizări mai ample în cadrul 
societății, de exemplu în serviciile publice, 
promovarea științei, siguranța civilă și 
cultură. Din acest punct de vedere, 
publicațiile academice și științifice 
constituie un element-cheie al 
infrastructurilor de cercetare. Prin 
urmare, este esențial ca rezultatele 
cercetării obținute și validate prin 
activitatea cercetătorilor finanțați de 
Uniune să fie accesibile întregii 
comunități științifice. Mai mult, stabilirea 
priorităților în cursul punerii în aplicare 
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pentru acțiunile directe ale Centrului 
Comun de Cercetare și activitățile Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
va fi coordonată în mod adecvat cu 
celelalte componente ale Orizont 2020.

Amendamentul 11
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
comună în domeniul pescuitului sau
„Erasmus pentru toți”: programul Uniunii 
în domeniul educației, formării, culturii și 
sportului sau programul Sănătate pentru 
creștere. Aceasta include o articulare 
adecvată cu fondurile politicii de coeziune, 
unde sprijinirea consolidării capacităților 
privind cercetarea și inovarea la nivel 
regional ar putea reprezenta o „cale către 
excelență”, instituirea de centre regionale 
de excelență poate contribui la reducerea 
decalajului în domeniul inovării din Europa 
sau sprijinul acordat proiectelor de 
demonstrație și proiectelor-pilot la scară 
largă poate contribui la îndeplinirea 
obiectivului de a crea o poziție de lider în 
sectorul industrial a Europei.

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
culturală (inclusiv conservarea și 
promovarea patrimoniului cultural 
tangibil și intangibil), politica comună în 
domeniul pescuitului sau „Erasmus pentru 
toți”: programul Uniunii în domeniul 
educației, formării, culturii și sportului sau 
programul Sănătate pentru creștere.
Compatibilitatea și interconexiunea cu 
aceste programe, precum și integrarea în 
programele respective sunt esențiale 
pentru asigurarea succesului programului 
Orizont 2020. Aceasta include o articulare 
adecvată cu fondurile politicii de coeziune, 
unde sprijinirea consolidării capacităților 
privind cercetarea și inovarea la nivel 
regional ar putea reprezenta o „cale către 
excelență”, instituirea de centre regionale 
de excelență poate contribui la reducerea 
decalajului în domeniul inovării din Europa 
sau sprijinul acordat proiectelor de 
demonstrație și proiectelor-pilot la scară 
largă poate contribui la îndeplinirea 
obiectivului de a crea o poziție de lider în 
sectorul industrial a Europei.

Amendamentul 12
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.1



PE487.744v02-00 10/24 AD\905244RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru va fi realizat în special prin 
structurarea și consolidarea excelenței într-
o mare parte a formării inițiale a 
cercetătorilor debutanți și a candidaților la 
doctorat din statele membre și din țările 
asociate. Prin înzestrarea cercetători 
debutanți cu o diversitate de competențe 
care să le permită să facă față provocărilor 
prezente și viitoare, următoarea generație 

Acest lucru va fi realizat în special prin 
structurarea și consolidarea excelenței într-
o mare parte a formării inițiale a 
cercetătorilor debutanți și a candidaților la 
doctorat din statele membre și din țările 
asociate. Prin înzestrarea cercetători 
debutanți cu o diversitate de competențe 
care să le permită să facă față provocărilor 
prezente și viitoare, următoarea generație 
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de cercetători va beneficia de îmbunătățirea 
perspectivelor de carieră în sectorul public 
și în cel privat, ceea ce va contribui, de 
asemenea, la creșterea interesului tinerilor 
pentru carierele de cercetare.

de cercetători va beneficia de îmbunătățirea 
perspectivelor de carieră în sectorul public 
și în cel privat, ceea ce va contribui, de 
asemenea, la creșterea interesului tinerilor 
pentru carierele de cercetare. Doctoranzii 
trebuie, de asemenea, să fie clar 
identificați ca fiind una dintre categoriile-
cheie vizate de noul program pentru 
educație, formare profesională, tineret și 
sport, ale cărui resurse trebuie să fie 
complementare cu programul Orizont 
2020. 

Amendamentul 14
Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 –subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală ale Europei.

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri pentru IMM-urile 
din sectoarele de creație, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală ale Europei.

Amendamentul 15
Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 
inovatoare care demonstrează o ambiție 
puternică de a se dezvolta, crește și 
internaționaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovațiile netehnologice și inovațiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 
inovatoare care demonstrează o ambiție 
puternică de a se dezvolta, crește și 
internaționaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovațiile fără caracter tehnologic
și inovațiile la nivelul serviciilor, precum 
și pentru inovațiile din sectoarele de 
creație. Scopul este de a acoperi deficitul 



PE487.744v02-00 12/24 AD\905244RO.doc

RO

timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovațiile deschizătoare de drumuri și 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

de finanțare pentru activitățile de cercetare 
și inovare în stadiu timpuriu cu risc ridicat, 
de a stimula inovațiile deschizătoare de 
drumuri și comercializarea în sectorul 
privat a rezultatelor cercetării.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Se va acorda sprijin inovării orientate către 
piață în vederea creșterii capacității de 
inovare a întreprinderilor prin 
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru 
inovare, precum și pentru a înlătura 
obstacolele specifice în calea creșterii 
întreprinderilor inovatoare, în special a 
IMM-urilor și a întreprinderilor de 
dimensiune intermediară cu potențial de 
creștere rapidă, inclusiv a celor din 
sectoarele de creație. Pe lângă o asistență 
specializată pentru inovare (de exemplu 
privind exploatarea proprietății 
intelectuale, rețelele de cumpărători, 
asistență pentru birourile de transfer de 
tehnologie, concepție strategică), vor fi 
sprijinite reexaminările politicilor publice 
în relație cu inovarea. Și inovarea are o 
dimensiune culturală, întrucât conținutul 
este motorul tehnologiei. Dezvoltarea 
culturală pentru inovare, dincolo de 
sensul pur tehnologic al inovării, a fost 
un important pas înainte, iar programul 
actual trebuie să impună acest ritm.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește acordarea de sprijin în 
cadrul programului Orizont 2020 pentru 
sectorul științelor sociale și umaniste, 
trebuie să se stabilească o prioritate 
separată care să definească domeniul de 
aplicare specific al sprijinului respectiv.

Amendamentul 18
Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali, precum educația fizică.
Va fi sprijinită îmbunătățirea legăturilor cu 
datele privind mediul care utilizează 
sisteme avansate de informații.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare o cercetare și o inovare 
avansate și aplicate, cu caracter 
multidisciplinar, în colaborare cu științe 
comportamentale, gerontologice, digitale și 
altele, pentru a găsi soluții rentabile și ușor 
de utilizat în vederea asigurării unui mod 
de viață activ, independent și asistat (la 
domiciliu, locul de muncă, etc.) pentru 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap. Acest lucru este valabil într-o 
varietate de situații și pentru tehnologii și 
sisteme și servicii care îmbunătățesc 
calitatea vieții și funcționalitatea umană, 
inclusiv tehnologii de asistare a mobilității 
inteligente și personalizate, robotica de 
servicii și socială, mediile de asistență 
pentru autonomie. Vor fi sprijinite 
cercetarea și inovarea pilot pentru a evalua 
punerea în aplicare și preluarea la o scară 
mai largă de soluții.

Sunt necesare o cercetare și o inovare 
avansate și aplicate, cu caracter 
multidisciplinar, în colaborare cu științe 
comportamentale, gerontologice, digitale, 
sociale, umane și altele, pentru a găsi 
soluții rentabile și ușor de utilizat în 
vederea asigurării unui mod de viață activ, 
independent și asistat (la domiciliu, locul 
de muncă, etc.) pentru persoanele în vârstă 
și persoanele cu handicap. Acest lucru este 
valabil într-o varietate de situații și pentru 
tehnologii și sisteme și servicii care 
îmbunătățesc calitatea vieții și 
funcționalitatea umană, inclusiv tehnologii 
de asistare a mobilității inteligente și 
personalizate, robotica de servicii și 
socială, mediile de asistență pentru 
autonomie. Vor fi sprijinite cercetarea și 
inovarea pilot pentru a evalua punerea în 
aplicare și preluarea la o scară mai largă de 
soluții.

Amendamentul 20
Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

A da posibilitatea persoanelor să-și 
îmbunătățească și să-și gestioneze 
sănătatea pe tot parcursul vieții va duce la 
economii de costuri pentru sistemele de 
sănătate prin facilitarea gestionării bolilor 
cronice în afara instituțiilor și va 
îmbunătăți rezultatele în domeniul 
sănătății. Este necesară în acest sens 
cercetarea în domeniul modelelor 
comportamentale și sociale, atitudinilor 
sociale și aspirațiilor în legătură cu 
tehnologiile de asistență medicală 
personalizată, instrumentelor mobile și/sau 
portabile, dezvoltării de noi metode de 
diagnostic și servicii personalizate, care 

A da posibilitatea persoanelor să-și 
îmbunătățească și să-și gestioneze 
sănătatea pe tot parcursul vieții va duce la 
economii de costuri pentru sistemele de 
sănătate prin facilitarea gestionării bolilor 
cronice în afara instituțiilor și va 
îmbunătăți rezultatele în domeniul 
sănătății. Este necesară în acest sens 
cercetarea în domeniul modelelor 
comportamentale și sociale, atitudinilor 
sociale, impactului exercițiului fizic și 
aspirațiilor în legătură cu tehnologiile de 
asistență medicală personalizată, destinate 
în special prevenirii bolilor, al
instrumentelor mobile și/sau portabile, 
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promovează un stil de viață sănătos, 
bunăstarea, auto-îngrijirea, îmbunătățirea 
interacțiunii profesionale dintre 
cetățean/profesioniștii din domeniul 
sănătății, programe personalizate de 
gestionare a bolilor și invalidității, precum 
și sprijinul pentru infrastructurile cognitive.

dezvoltării de noi metode de diagnostic și 
servicii personalizate, care promovează un 
stil de viață sănătos, bunăstarea, auto-
îngrijirea, îmbunătățirea interacțiunii 
profesionale dintre cetățean/profesioniștii 
din domeniul sănătății, programe 
personalizate de gestionare a bolilor și 
invalidității, precum și sprijinul pentru 
infrastructurile cognitive.

Amendamentul 21
Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 –subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. Se va pune accentul pe 
ecosistemele naturale cele mai valoroase și 
pe mediile construite, precum și pe 
principalele sectoare ale societății, ale 
culturii și economiei în întreaga Europă.
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural, acordând o atenție deosebită 
patrimoniului cultural al Europei și 
incluzând o abordare prin care să se 
identifice activități care pot reuni oamenii 
din diferite comunități. Se va pune 
accentul pe ecosistemele naturale cele mai 
valoroase și pe mediile construite, precum 
și pe principalele sectoare ale societății, ale
culturii și economiei în întreaga Europă.
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
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inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale, costurile 
și riscurile posibile ale soluțiilor de 
geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
viață ale grupurilor vulnerabile.

atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale, costurile 
și riscurile posibile ale soluțiilor de 
geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
viață ale grupurilor vulnerabile.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare.
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste 
ar putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea, diversitatea 
culturală și dialogul intercultural prin 
sprijinirea cercetării interdisciplinare, 
indicatorilor, progreselor tehnologice, 
soluțiilor organizatorice, având ca suport, 
printre altele, activitatea de inovare 
socială în sectorul economiei sociale, și a
noilor forme de colaborare și co-creare, 
luând în considerare rolul important și 
caracteristicile științelor sociale și 
umaniste, inclusiv în domeniul cercetării.
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 



AD\905244RO.doc 17/24 PE487.744v02-00

RO

factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze aportul
măsurilor preconizate, în special în 
favoarea incluziunii sociale.

Amendamentul 23
Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, teritoriilor, religiilor, culturilor 
și valorilor. Aceasta implică o bună 
înțelegere a istoriei integrării europene. 
Pe de altă parte, înțelegerea dificultăților și 
oportunităților care rezultă din preluarea 
TIC, atât la nivel individual cât și colectiv, 
este importantă pentru a deschide noi căi 
de inovare favorabilă incluziunii. Este
esențial să se identifice modalități de a 
adapta și îmbunătăți sistemele de protecție 
socială europene, serviciile publice și mai 
general dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații.
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 

Înțelegerea transformărilor sociale și 
crearea unei dezvoltări culturale durabile
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, teritoriilor, religiilor, culturilor 
și valorilor. Aceasta ar trebui să fie 
considerată o ocazie de sensibiliza 
populația cu privire la istoria Europei, la 
diversitatea acesteia, la valoarea 
patrimoniului cultural și de a ajuta 
cetățenii Europei să interacționeze cu 
gama de mijloace și de posibilități 
culturale și de comunicare pe care o au la 
dispoziție în prezent. Înțelegerea 
dificultăților și oportunităților care rezultă 
din preluarea TIC, atât la nivel individual,
cât și colectiv, este importantă pentru a 
deschide noi căi de inovare favorabilă 
incluziunii. Este esențial să se identifice 
modalități de a adapta și îmbunătăți 
sistemele de protecție socială europene, 
serviciile publice și mai general 
dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea, 
patrimoniul cultural și solidaritatea 
economică între generații. Cercetarea va 
analiza modul în care societățile și 
politicile vor deveni mai europene în sens 
larg, prin evoluția identităților, culturilor și 
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esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor cheie
care reprezintă fundamentele legăturilor 
sociale, precum familia, locul de muncă,
educația și ocuparea forței de muncă și
care contribuie la combaterea sărăciei. Va 
lua în considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene.

valorilor, circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor culturale 
esențiale care reprezintă fundamentele 
legăturilor sociale, precum familia,
ocuparea forței de muncă și accesul la 
activități de recreere, cultura și dialogul 
intercultural (și educația formală, 
informală și nonformală), sportul, locul 
de muncă, educația și care contribuie la 
combaterea sărăciei. Va lua în considerare 
importanța migrației și demografiei, 
precum și provocarea culturală pe care 
acestea o reprezintă în evoluția viitoare a 
politicilor europene. Cercetarea va lua, de 
asemenea, în considerare rolul 
patrimoniului cultural în Uniune.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificitatea istorică, politică, socială și 
culturală a Europei se confruntă din ce în 
ce mai mult cu impactul schimbărilor 
globale. Pentru a dezvolta în continuare 
acțiunea sa externă în vecinătatea sa și mai 
departe, precum și rolul său de actor 
global, Europa trebuie să-și îmbunătățească 
capacitatea de a defini, prioritiza, explica, 
evalua și promova obiectivele politicilor 
sale cu alte regiuni și societăți ale lumii, în 
scopul promovării cooperării sau prevenirii 
sau rezolvării conflictelor. În acest sens, 

Specificitatea istorică, politică, socială și 
culturală a Europei se confruntă din ce în 
ce mai mult cu impactul schimbărilor 
globale. Pentru a dezvolta în continuare 
acțiunea sa externă în vecinătatea sa și mai 
departe, precum și rolul său de actor 
global, Europa trebuie să-și îmbunătățească 
capacitatea de a defini, prioritiza, explica, 
evalua și promova obiectivele politicilor 
sale cu alte regiuni și societăți ale lumii, în 
scopul promovării cooperării sau prevenirii 
sau rezolvării conflictelor. În acest sens, 
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aceasta trebuie, de asemenea, să-și 
îmbunătățească capacitatea de a anticipa 
evoluția și efectele globalizării și de a 
răspunde la acestea. Acest lucru necesită o 
mai bună înțelegere a istoriei, culturii și 
sistemelor politico-economice din alte 
regiuni ale lumii, precum și rolul și 
influența actorilor transnaționali. În cele 
din urmă, Europa trebuie, de asemenea, să 
contribuie în mod eficient la guvernanța 
globală în domenii cheie precum comerțul, 
dezvoltarea, munca, cooperarea 
economică, drepturile omului, apărarea și 
securitatea. Ea trebuie să dispună în acest 
sens de un potențial de a construi noi 
capacități, fie în ceea ce privește 
instrumentele, sistemele și instrumentele de 
analiză, fie în materie de diplomație în 
arena internațională informală și formală 
cu actorii guvernamentali și 
neguvernamentali.

aceasta trebuie, de asemenea, să-și 
îmbunătățească capacitatea de a anticipa 
evoluția și efectele globalizării și de a 
răspunde la acestea. Acest lucru necesită o 
mai bună înțelegere a istoriei, culturii și 
sistemelor politico-economice din alte 
regiuni ale lumii, precum și rolul și 
influența actorilor transnaționali. În cele 
din urmă, Europa trebuie, de asemenea, să 
contribuie în mod eficient la guvernanța 
globală în domenii cheie precum comerțul, 
dezvoltarea, munca, cooperarea 
economică, cooperarea culturală și 
dialogul intercultural, drepturile omului, 
apărarea și securitatea. Ea trebuie să 
dispună în acest sens de un potențial de a 
construi noi capacități, fie în ceea ce 
privește instrumentele, sistemele și 
instrumentele de analiză, fie în materie de 
diplomație în arena internațională 
informală și formală cu actorii 
guvernamentali și neguvernamentali.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- punerea în legătură și în concurență a 
instituțiilor emergente, a centrelor de 
excelență și a regiunilor inovatoare în 
statele membre mai puțin dezvoltate cu 
omoloagele lor renumite la scară 
internațională din alte părți ale Europei.
Acest lucru se va realiza în special prin 
formarea de echipe între instituții excelente 
de cercetare și regiuni mai puțin dezvoltate, 
înfrățiri, schimburi de personal, expertiză și 
asistență specializată și elaborarea de 
strategii comune pentru stabilirea centrelor 
de excelență care pot fi sprijinite de 
fondurile politicii de coeziune în regiuni 
mai puțin dezvoltate. Crearea de legături cu 
clusterele de inovare și recunoașterea 
excelenței în regiunile mai puțin 

- punerea în legătură a instituțiilor 
emergente, a centrelor de excelență și a
regiunilor inovatoare în statele membre 
mai puțin dezvoltate cu omoloagele lor 
renumite la scară internațională din alte 
părți ale Europei. Acest lucru se va realiza 
în special prin formarea de echipe între 
instituții excelente de cercetare și regiuni 
mai puțin dezvoltate, înfrățiri, schimburi de 
personal, expertiză și asistență specializată 
și elaborarea de strategii comune pentru 
stabilirea centrelor de excelență care pot fi 
sprijinite de fondurile politicii de coeziune 
în regiuni mai puțin dezvoltate. Crearea de 
legături cu clusterele de inovare și 
recunoașterea excelenței în regiunile mai 
puțin dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
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dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele instituții 
care respectă standardele internaționale, 
vor fi examinate.

evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele instituții 
care respectă standardele internaționale, 
vor fi examinate.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- facilitarea unui acces cât mai larg 
posibil la publicațiile științifice și 
academice și la datele obținute din 
cercetare în aceste regiuni.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inovarea socială generează bunuri, servicii, 
procese și modele noi care respectă nevoile 
societății și creează noi relații sociale. Este 
important să se înțeleagă modul în care 
inovarea și creativitatea socială pot duce la 
modificarea structurilor și politicilor 
existente și modul în care pot fi încurajate 
și consolidate. Baze de rețele on-line și 
platforme distribuite care pun în rețea 
cetățenii și care le permit să colaboreze și 
să creeze împreună soluții bazate pe o bază 
extinsă de informare cu privire la contextul 
social, politic și de mediu poate fi un 
instrument puternic pentru a sprijini 
obiectivele Strategiei Europa 2020. Sprijin 
va fi acordat, de asemenea, în favoarea 
cooperării în rețele și experimentării 
utilizării TIC pentru îmbunătățirea 
proceselor de învățare, precum și rețelelor 
de inovatori sociali și antreprenori sociali.

Inovarea socială generează bunuri, servicii, 
procese și modele noi care respectă nevoile 
societății și creează noi relații sociale. Este 
important să se înțeleagă modul în care 
inovarea și creativitatea socială pot duce la 
modificarea structurilor și politicilor 
existente și modul în care pot fi încurajate 
și consolidate. Baze de rețele on-line și 
platforme distribuite care pun în rețea 
cetățenii și care le permit să colaboreze și 
să creeze împreună soluții bazate pe o bază 
extinsă de informare cu privire la contextul 
social, cultural, politic și de mediu poate fi 
un instrument puternic pentru a sprijini 
obiectivele Strategiei Europa 2020. Sprijin 
va fi acordat, de asemenea, în favoarea 
cooperării în rețele și experimentării 
utilizării TIC pentru îmbunătățirea 
proceselor de învățare, precum și rețelelor 
de inovatori și antreprenori sociali și 
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culturali.

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

A permite tuturor actorilor societății să 
interacționeze în ciclul inovării crește 
calitatea, relevanța, acceptabilitatea și 
durabilitatea rezultatelor inovării prin 
integrarea intereselor și valorilor societății.
Este nevoie de dezvoltarea unor 
competențe, cunoștințe și capacități 
specifice, atât la nivel individual și 
organizațional , cât și la nivel național și 
transnațional. O societate având o cultură 
științifică, responsabilă și creativă va fi 
favorizată prin promovarea și cercetarea 
privind metode adecvate de educație 
științifică. Egalitatea de șanse între bărbați 
și femei va fi promovată în special prin 
favorizarea schimbărilor apărute în 
organizarea instituțiilor de cercetare și în 
conținutul și proiectarea de activități de 
cercetare. Pentru a îmbunătăți circulația 
cunoștințelor în cadrul comunității 
științifice și a publicului larg, 
accesibilitatea și utilizarea rezultatelor 
cercetării finanțate din fonduri publice vor 
fi dezvoltate în continuare. Un cadru etic 
pentru cercetare și inovare, bazat pe 
principiile etice fundamentale, inclusiv cele 
care se reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația relevantă 
și convențiile aplicabile Uniunii, va fi 
promovat în coordonare cu organizațiile 
internaționale competente.

A permite tuturor actorilor societății să 
interacționeze în ciclul inovării crește 
calitatea, relevanța, acceptabilitatea și 
durabilitatea rezultatelor inovării prin 
integrarea intereselor și valorilor societății.
Este nevoie de dezvoltarea unor 
competențe, cunoștințe și capacități 
specifice, atât la nivel individual și 
organizațional , cât și la nivel național și 
transnațional. O societate având o cultură 
științifică, responsabilă și creativă va fi 
favorizată prin promovarea și cercetarea 
privind metode adecvate de educație 
științifică. Principiul nediscriminării și
egalitatea de șanse între bărbați și femei va 
fi promovată în special prin favorizarea 
schimbărilor apărute în organizarea 
instituțiilor de cercetare și în conținutul și 
proiectarea de activități de cercetare.
Pentru a îmbunătăți circulația cunoștințelor 
în cadrul comunității științifice și a 
publicului larg, accesibilitatea și utilizarea 
rezultatelor cercetării finanțate din fonduri 
publice vor fi dezvoltate în continuare. Un 
cadru etic pentru cercetare și inovare, bazat 
pe principiile etice fundamentale, inclusiv 
cele care se reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația relevantă 
și convențiile aplicabile Uniunii, va fi 
promovat în coordonare cu organizațiile 
internaționale competente.

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare rapidă 
pentru a îmbunătăți securitatea frontierelor, 
inclusiv aspectele legate de control și de 
supraveghere, exploatând în același timp 
întregul potențial al EUROSUR. Acestea 
vor fi dezvoltate și testate având în vedere 
eficacitatea acestora, respectarea 
principiilor juridice și etice și a 
proporționalității, acceptabilitatea socială și 
respectarea drepturilor fundamentale.
Cercetarea va sprijini, de asemenea, 
îmbunătățirea gestionării europene 
integrate a frontierelor, inclusiv prin
cooperare sporită cu țările candidate, 
potențial candidate și țările din cadrul 
politicii europene de vecinătate.

Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare rapidă 
pentru a îmbunătăți securitatea frontierelor, 
inclusiv aspectele legate de control și de 
supraveghere, exploatând în același timp 
întregul potențial al EUROSUR. Acestea 
vor fi dezvoltate și testate având în vedere 
eficacitatea acestora, respectarea 
principiilor juridice și etice și a 
proporționalității, acceptabilitatea socială și 
respectarea drepturilor fundamentale.
Cercetarea va sprijini, de asemenea, 
îmbunătățirea gestionării europene 
integrate a frontierelor, inclusiv printr-o
cooperare sporită și dezvoltarea unei 
politici corespunzătoare de dialog 
intercultural cu țările candidate, potențial 
candidate și țările din cadrul politicii 
europene de vecinătate.

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru ca 
persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de oportunitățile 
oferite de internet. Aceasta implică 
securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces, și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), luând 
în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple.
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în diverse 
domenii și pe teritorii diferite și va proteja 
infrastructurile critice pentru TIC.

Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru ca 
persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de oportunitățile 
oferite de internet. Aceasta implică 
securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces, și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), luând 
în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple.
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în diverse 
domenii și pe teritorii diferite și va proteja 
infrastructurile critice pentru TIC.
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Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet, noi modalități de 
interacțiune socială, noi servicii mobile și 
bazate pe localizare și apariția internetului 
obiectelor. În acest sens este nevoie de un 
nou tip de cercetare al cărui motor ar trebui 
să fie aplicațiile, utilizările și tendințele 
societale emergente. Vor fi întreprinse 
inițiative de cercetare dinamică, inclusiv 
inițiativele proactive de C&D pentru a 
reacționa rapid la noile evoluții de 
actualitate în materie de încredere și 
securitate.

Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet (ce fac necesară, între 
altele, o cercetare tehnologică specifică 
privind mijloacele de eradicare a 
pornografiei infantile pe internet), noi 
modalități de interacțiune socială, noi 
servicii mobile și bazate pe localizare și 
apariția „Internetului obiectelor”. În acest 
sens este nevoie de un nou tip de cercetare 
al cărui motor ar trebui să fie aplicațiile, 
utilizările și tendințele societale emergente.
Vor fi întreprinse inițiative de cercetare 
dinamică, inclusiv inițiativele proactive de 
C&D pentru a reacționa rapid la noile 
evoluții de actualitate în materie de 
încredere și securitate.
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