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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare 
și diseminare pentru Orizont 2020 reprezintă unul dintre elementele pachetului de propuneri 
de instituire a programului UE pentru cercetare și inovare pentru 2014-2020. Regulamentul 
stabilește normele conform cărora se pot acorda diferite tipuri de finanțare diverselor entități 
pentru cercetare sau pentru activitățile de sprijinire a acesteia; rezultatele cercetărilor efectuate 
pot fi diseminate și exploatate în conformitate cu normele în cauză. 

Raportorul consideră că obiectivul Comisiei pentru dezvoltare în ceea ce privește această 
propunere este să se asigure că Orizont 2020 este disponibil pentru actorii din țările în curs de 
dezvoltare și că atenția acordată rețelei europene de excelență în cercetare și Strategiei Europa 
2020 nu se transformă într-o abordare de tipul „fortăreața Europa”. 

Pentru a deveni un lider în domeniul cercetării și inovării la nivel mondial, UE trebuie să 
colaboreze cu actori din toată lumea, să utilizeze cunoștințele specifice acumulate de aceștia și 
să abordeze provocările globale. Astfel, programul Orizont 2020 va contribui la abordarea 
provocărilor în domeniile sănătății și schimbărilor climatice, consolidând, în același timp, 
capacitățile de cercetare și cunoștințele în domeniu în țările terțe. Toate aceste măsuri aduc 
beneficii atât UE, cât și partenerilor din țările terțe și respectă, de asemenea, principiul 
coerenței politicii pentru dezvoltare. În plus, colaborarea în domeniul cercetării ar putea fi o 
formă de cooperare utilă acelor țări, în special Centrelor de monitorizare și de informare, care 
ar putea să nu mai beneficieze de ajutorul bilateral al UE, în conformitate cu noul Instrument 
de cooperare pentru dezvoltare 2014-2020. 

Raportorul salută propunerile de simplificare a normelor și de consolidare a participării IMM-
urilor. Întrucât multe IMM-uri pot oferi soluții inovatoare pentru provocările societale 
globale, cunoștințele lor în domeniu ar trebui exploatate. Salută metodele flexibile de 
finanțare introduse, inclusiv stimulentele; salută, de asemenea, faptul că principiul accesului 
deschis la publicațiile științifice primește în continuare sprijin. 

Cu toate acestea, raportorul consideră că normele ar putea fi consolidate și clarificate în 
continuare cu scopul de a promova mai eficient interesele țărilor în curs de dezvoltare. 

În acest sens, proiectul de aviz are drept scop să se asigure că cercetătorii, institutele de 
cercetare și întreprinderile din țările mai puțin dezvoltate pot participa la proiecte finanțate 
prin intermediul programelor de cercetare, precum și prin parteneriate public-privat și public-
public. 

Avizul are drept obiectiv, de asemenea, ca rezultatele cercetărilor, inclusiv informațiile și 
inovațiile, să fie disponibile pentru toate părțile menționate mai sus și pentru alte elemente ale 
societății civile.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul1

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
organizațiile societății civile, inclusiv cele 
care se ocupă cu cooperarea pentru 
dezvoltare, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Fondul de garantare pentru 
participanți înființat în temeiul 
Regulamentului nr. 1906/2006/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, a 
centrelor de cercetare și a universităților la 
acțiuni din cel de-al șaptelea Program-
cadru și de difuzare a rezultatelor 
activităților de cercetare (2007-2013) și 
gestionat de Comisie s-a dovedit a fi un 
important mecanism de salvgardare care 
micșorează riscurile asociate sumelor 
datorate și nerambursate de participanții 
care nu își îndeplinesc obligațiile. Prin 

(16) Fondul de garantare pentru 
participanți înființat în temeiul 
Regulamentului nr. 1906/2006/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, a 
centrelor de cercetare, a universităților și a 
organizațiilor societății civile la acțiuni din 
cel de-al șaptelea Program-cadru și de 
difuzare a rezultatelor activităților de 
cercetare (2007-2013) și gestionat de 
Comisie s-a dovedit a fi un important 
mecanism de salvgardare care micșorează 
riscurile asociate sumelor datorate și 
nerambursate de participanții care nu își 
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urmare, ar trebui să se înființeze un nou 
fond de garantare pentru participanți 
(denumit în continuare „Fondul”). Pentru a 
se asigura o gestionare mai eficientă și o 
mai bună acoperire a riscurilor 
participanților, Fondul ar trebui să acopere 
acțiuni din cadrul programului instituit în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, din 
cadrul programului instituit în temeiul 
Deciziei Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea Program-cadru al 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
(Euratom) pentru activitățile de cercetare și 
formare în domeniul nuclear (2007-2011), 
din cadrul programului instituit prin 
Decizia Consiliului […] din X 2011 de 
instituire a programului-cadru al 
Comunității Europene a Energiei atomice 
(2012-2013), precum și acțiuni în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020] și al Regulamentului (Euratom) nr. 
XX/XX al Consiliului privind Programul 
pentru cercetare și formare al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (2014-2018) 
de completare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 [Euratom 
H2020]. Programele gestionate de alte 
entități decât organismele Uniunii nu ar 
trebui să fie acoperite de Fond.

îndeplinesc obligațiile. Prin urmare, ar 
trebui să se înființeze un nou fond de 
garantare pentru participanți (denumit în 
continuare „Fondul”). Pentru a se asigura o 
gestionare mai eficientă și o mai bună 
acoperire a riscurilor participanților, 
Fondul ar trebui să acopere acțiuni din 
cadrul programului instituit în temeiul 
Deciziei nr. 1982/2006/CE, din cadrul 
programului instituit în temeiul Deciziei 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
al șaptelea Program-cadru al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (Euratom) 
pentru activitățile de cercetare și formare în 
domeniul nuclear (2007-2011), din cadrul 
programului instituit prin Decizia 
Consiliului […] din X 2011 de instituire a 
programului-cadru al Comunității 
Europene a Energiei atomice (2012-2013), 
precum și acțiuni în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020] și al Regulamentului (Euratom) nr. 
XX/XX al Consiliului privind Programul 
pentru cercetare și formare al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (2014-2018) 
de completare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 [Euratom 
H2020]. Programele gestionate de alte 
entități decât organismele Uniunii nu ar 
trebui să fie acoperite de Fond.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și, în special, posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și, în special, norme privind 
accesul liber la rezultate și la date sau
condiții de exploatare, diseminare și 
acordare de licențe suplimentare, în 
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interesul strategic european sau pentru a 
aborda schimbări societale, în cazul în 
care sunt în joc interese publice globale 
predominante.

Justificare

În cazul unor provocări societale majore, cum sunt combaterea virusurilor și a epidemiilor, 
atenuarea schimbărilor climatice, lupta împotriva deșertificării etc., există un interes public 
predominant în ceea ce privește difuzarea imediată și pe scară largă a rezultatelor și accesul 
universal la produsele generate de cercetarea de frontieră prin proceduri adecvate de 
licențiere.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Toate activitățile de cercetare și 
inovare se bazează pe capacitatea 
cercetătorilor, a instituțiilor de cercetare, 
a întreprinderilor și a cetățenilor din 
întreaga lume de a accesa, distribui și 
utiliza în mod liber informațiile științifice. 
Acest fapt este cu atât mai important 
pentru actorii din țările în curs de 
dezvoltare, unde trebuie îmbunătățită 
capacitatea locală de cercetare și a căror 
colaborare cu partenerii din Uniune va 
contribui la combaterea provocărilor 
comune la scară mondială și la excelența 
în cercetare la nivelul Uniunii. Pentru a 
spori circulația și exploatarea 
cunoștințelor, liberul acces la publicațiile 
științifice, deja inclus în cel de-al șaptelea 
program-cadru, ar trebui să fie principiul 
general pentru publicațiile științifice care 
primesc finanțare publică din partea 
programului Orizont 2020. În plus, 
Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
accesul liber la alte date științifice 
produse sau colectate prin activități de 
cercetare finanțate public, în conformitate 
cu drepturile de proprietate intelectuală, 
pentru ca accesul liber la aceste date să 
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devină norma generală până în 2020.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Pentru rezultate privind tehnologiile 
cu potențial de soluționare a provocărilor 
societale majore, de exemplu, dezvoltarea 
în sensul transformării într-o nouă 
tehnologie medicală (cum sunt 
medicamentele, diagnosticarea sau 
vaccinurile) sau tehnologiile de 
combatere a schimbărilor climatice, ar 
trebui promovate modele specifice de 
licențiere, pe baza obligațiilor sociale 
legate de cercetarea finanțată din banii 
contribuabililor.

Justificare

Modelele de licențiere ca licențierea cu acces echitabil, licențierea responsabilă din punct de 
vedere social sau acordarea de licențe cu acces global, dezvoltate de universități, instituții 
publice sau ONG-uri, corespund unei implementări a contractelor de licențiere ce urmărește 
maximalizarea beneficiilor rezultatelor cercetării pentru societate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 19 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) Normele ar trebui să garanteze 
accesul liber la publicațiile științifice 
realizate de cercetători, institute de 
cercetare, întreprinderi și cetățeni din 
țările terțe și, în ceea ce privește țările în 
curs de dezvoltare, accesul liber la 
cercetările care pot fi utile pentru a 
răspunde la provocările legate de sănătate 
și de combaterea foametei și malnutriției.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19d) În cadrul procesului de selecție a 
propunerilor, criteriul impactului ar 
trebui să includă amploarea potențială a 
diseminării și disponibilitatea rezultatelor 
și datelor generate de cercetare, acordând 
prioritate proiectelor care au drept 
eventuală consecință o mai largă 
diseminare și valorificare a rezultatelor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19e) Ar trebui încurajată crearea unor 
grupări de brevete, pentru a permite 
împărtășirea datelor științifice brevetate și 
intensificarea eforturilor desfășurate prin 
colaborare și a cooperării în domeniul 
cercetării și dezvoltării axate pe nevoi 
tehnologice specifice, în special în 
contextul provocărilor societale europene 
sau mondiale. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicarea în orice mijloc de 
informare;

7. „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicarea, în orice mijloc de 
informare, a unor articole prezentând 
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rezultatele cercetării, cum sunt 
publicațiile științifice care fac obiectul 
unor evaluări inter pares;

Justificare

Publicarea rezultatelor cercetării constituie o parte esențială a metodei științifice. Dacă 
descriu experimente sau calcule, ele trebuie să ofere suficient de multe detalii pentru ca un 
cercetător independent să poată repeta experimentul sau calculul pentru a verifica 
rezultatele.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „exploatare” înseamnă utilizarea 
directă a rezultatelor în vederea 
dezvoltării, creării și comercializării unui 
produs sau proces, sau pentru crearea sau 
prestarea unui serviciu;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. „condiții echitabile și rezonabile” 
înseamnă termeni, inclusiv condiții ce nu 
presupun plata unor redevențe, care țin 
seama de circumstanțele cererii de acces 
și/sau de domeniul de aplicare, durata sau 
alte caracteristici ale utilizării 
preconizate;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

10. „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații, inclusiv organizațiile fără scop 
lucrativ și organizațiile societății civile;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru sau a oricărei țări asociate, la 
cerere, orice informații utile care se află în 
posesia sa cu privire la rezultatele obținute 
de un participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii, dacă se îndeplinesc 
simultan următoarele condiții:

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru sau a oricărei țări asociate sau țări 
terțe, la cerere, orice informații utile care 
se află în posesia sa cu privire la rezultatele 
obținute de un participant în cadrul unei 
activități care a primit finanțare din partea 
Uniunii, dacă se îndeplinesc simultan 
următoarele condiții:

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de lucru relevant poate 
restricționa participarea la „Orizont 2020” 
sau la părți din acesta a entităților juridice 
stabilite în țări terțe în cazul în care 
condițiile de participare a entităților 
juridice din statele membre la programele 

(2) Programul de lucru relevant
restricționează și exclude participarea la
„Orizont 2020” sau la părți din acesta.
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de cercetare și inovare ale țării terțe sunt 
considerate prejudiciabile față de 
interesele Uniunii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) entităților cu personalitate juridică 
(inclusiv orice entități afiliate) a căror 
participare, prin obiectivele pe care le 
urmăresc, locul în care își au sediul, 
natura sau locul în care își desfășoară 
activitățile, ar face ca Uniunea să 
recunoască drept legală sau ar ajuta sau 
acorda asistență pentru menținerea unei 
situații create printr-o încălcare gravă a 
legislației internaționale (inclusiv a 
dreptului umanitar internațional), acolo 
unde această încălcare a fost instituită 
printr-o rezoluție a Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite sau printr-o hotărâre sau un aviz
consultativ al Curții Internaționale de 
Justiție;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderilor constituite într-o țară 
terță, acolo unde respectiva țară terță se 
promovează pe ea însăși ca centru 
financiar off-shore sau în care impozitele 
sunt inexistente sau sunt doar nominale, 
unde schimbul efectiv de informații cu 
autoritățile fiscale străine este deficitar, 
unde se manifestă o lipsă de transparență 
în ceea ce privește prevederile judiciare 
sau administrative sau unde nu există 
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nicio cerință cu privire la prezența locală 
materială;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) entităților cu personalitate juridică 
constituite în țări terțe, unde se consideră 
că condițiile de participare a entităților cu 
personalitate juridică din statele membre 
la programele de cercetare și inovare din 
țara terță respectivă prejudiciază 
interesele Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în alte cazuri justificate, 
prevăzute în programul de lucru sau în 
planul de lucru, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau țară asociată, 
având în vedere faptul că entitatea 
juridică poate concura la nivel 
transfrontalier și abordează provocări 
societale care au un caracter global și 
includ și o dimensiune europeană.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de coordonare și sprijin și 
al acțiunilor de formare profesională și 
mobilitate, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice.

(4) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de coordonare și sprijin și 
al acțiunilor de formare profesională și 
mobilitate, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice, având în 
vedere faptul că entitatea juridică poate 
concura la nivel transfrontalier și 
abordează provocări societale care au un 
caracter global și includ și o dimensiune 
europeană.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea și
difuzarea rezultatelor.

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea
rezultatelor, ori de câte ori exploatarea 
este prevăzută sau cerută ca parte a 
solicitării de propunere, precum și un
plan pentru difuzarea rezultatelor, inclusiv 
un plan de management și utilizare în 
comun a datelor.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice propunere de cercetare care ar 
putea fi dezvoltată în continuare pentru a 
deveni o tehnologie medicală nouă, în 
special în cazul bolilor rare, al bolilor 
legate de sărăcie și al bolilor neglijate, 
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inclusiv tratamentele, vaccinurile sau 
diagnosticele medicale, ține seama de 
strategiile menite să asigure diseminarea 
rapidă și la scara cea mai largă posibil, 
precum și exploatarea și accesul la aceste 
tehnologii, în cazul în care lipsa accesului 
la tehnologia în cauză ar reprezenta o 
amenințare la adresa sănătății publice.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criteriul impactului include 
amploarea potențială a diseminării și 
disponibilității pentru public a rezultatelor 
și datelor cercetării, acordându-se 
prioritate proiectelor ale căror rezultate ar 
putea fi eventual diseminate și exploatate 
la scară mai largă.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordul de grant poate stabili drepturile 
și obligațiile participanților privind 
drepturile de acces, exploatarea și 
diseminarea rezultatelor, în plus față de 
cele prevăzute în prezentul regulament.

(3) Acordul de grant poate stabili drepturile 
și obligațiile participanților privind 
drepturile de acces, exploatarea și 
diseminarea rezultatelor, în plus față de 
cele prevăzute în prezentul regulament. 
După caz și ținând seama de necesitatea 
unei cooperări la nivel internațional 
pentru a aborda provocările societale și 
obiectivele externe și de dezvoltare ale 
Uniunii, aceste drepturi și obligații 
suplimentare au drept scop diseminarea la 
scara cea mai largă posibil și exploatarea 
și autorizarea rezultatelor pentru toți 
rezidenții din UE și din afara sa, prin 
intermediul unor strategii de acordare de 
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licențe responsabile din punct de vedere 
social.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între toate părțile 
interesate implicate și un echilibru între 
bărbați și femei și pentru a se respecta 
diversitatea geografică atunci când se 
numesc experți independenți.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe.

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe, inclusiv prin publicarea 
declarației privind activitățile profesionale 
și interesele financiare complete, cum 
sunt brevetele și participațiunile.
Acționarilor sau persoanelor aflate în 
conflict de interese nu li se va permite să 
acționeze „în nume propriu”.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Capitolul VII a – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VIIa
CAZURI SPECIFICE

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Parteneriatele public-privat

(1) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020], Orizont 2020 poate fi pus în 
aplicare prin parteneriate public-privat, 
cu condiția ca toți partenerii implicați să 
se angajeze să susțină dezvoltarea și 
aplicarea Orizont 2020.
(2) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate într-un mod deschis și 
transparent, pe baza unei evaluări 
efectuate de experți independenți, în 
conformitate cu articolul 37 din prezentul 
regulament. Această evaluare se bazează 
pe toate criteriile următoare:
(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;
(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, a creșterii 
economice durabile și a aspectelor 
socioeconomice;
(3) Comisia poate încredința sarcinile 
legate de execuția bugetului unor 
parteneriate public-privat, cu condiția 
respectării criteriilor de mai jos și a 
includerii acestora într-un acord 
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contractual:
(a) angajamentul pe termen lung, din 
partea tuturor partenerilor, pe baza unei 
viziuni comune și a unor obiective clar 
definite;
(b) amploarea resurselor implicate și 
abilitatea de a sprijini investițiile 
suplimentare în cercetare și inovare;
(c) o definire clară a rolurilor fiecărui 
partener și a principalilor indicatori de 
performanță, în perioada aleasă.
(4) Normele de participare și diseminare a 
parteneriatelor public-privat create sau 
finanțate în temeiul Orizont 2020 respectă 
pe deplin Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar], precum și 
normele stabilite în prezentul regulament, 
cu excepția cazurilor în care există nevoie 
specifice contrare. Orice deviere de la 
normele stabilite în prezentul regulament 
sunt incluse într-un acord contractual.
(5) Normele privind parteneriatele public-
privat pot devia de la Statutul sindicatelor 
în măsura în care actele de înființare a 
acestor organisme în temeiul 
articolului 1a alineatul (2) din Statutul 
personalului nu prevăd aplicarea 
Statutului personalului.
(6) Implicarea Uniunii în aceste 
parteneriate poate lua una dintre 
următoarele forme:
(a) contribuții financiare din partea 
Uniunii pentru întreprinderi comune, 
instituite în conformitate cu articolul 187 
din TFUE, în temeiul celui de-al șaptelea 
program-cadru, sub rezerva modificării 
actele lor de bază, pentru noi parteneriate 
public-privat instituite în temeiul 
articolului 187 din TFUE și pentru alte 
organisme de finanțare menționate la
articolul [55 alineatul (1) litera (b) 
punctele (v) sau (vii)] din Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX [Regulamentul 
financiar]. Această formă de parteneriate 
va fi pusă în aplicare numai dacă 
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domeniul de aplicare al obiectivelor 
urmărite și amploarea resurselor necesare 
o justifică.
(b) încheierea unui acord contractual 
între partenerii menționați la alineatul 
(1), care specifică obiectivele 
parteneriatului, angajamentele respective 
ale partenerilor, indicatorii-cheie de 
performanță și rezultatele care urmează 
să fie obținute, inclusiv identificarea 
activităților de cercetare și inovare care 
necesită sprijin din partea Orizont 2020.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37b
Parteneriatele public-public

(1) Normele prevăzute în prezentul 
regulament se aplică și parteneriatelor 
public-public, astfel cum se menționată la 
articolul [20] din Regulamentul (UE) 
nr. XX/XX [Orizont 2020].
(2) Parteneriatele public-public finanțate 
prin instrumentul ERA-NET pot fi 
eligibile pentru cofinanțare în cadrul 
Orizont 2020, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor condiții:
(a) existența unui nivel semnificativ de 
angajamente financiare anterioare ale 
entităților participante la cererile și 
acțiunile comune;
(b) norme și modalități armonizate de 
punere în aplicare a cererilor și acțiunilor 
comune;
(3) Parteneriatele public-public pot fi 
finanțate în cadrul sau prin intermediul 
priorităților menționate la articolul 5 
alineatul (2), în special prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
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2020].
(4) În conformitate cu articolul 185 din 
TFUE, inițiativele de programare în 
comun pot fi eligibile pentru cofinanțare 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii următoarelor condiții:
(a) existența unei nevoi pentru o structură 
specifică de implementare, pe baza 
articolului 185 din TFUE;
(b) luarea unui angajament ferm de către 
țările participante în vederea integrării la 
nivel științific, financiar și de 
management;
(c) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;
(d) masa critică, în raport cu dimensiunea 
și numărul programelor implicate, 
măsura în care activitățile sunt similare și 
ponderea cercetării relevante pe care o 
reglementează;
(5) Comisia poate încredința sarcinile 
legate de execuția bugetului unei inițiative 
de programare în comun, cu condiția 
respectării următoarelor criterii și a 
prevederii acestora într-un acord 
contractual:
(a) o definire clară a obiectivului urmărit 
și a relevanței acestuia pentru obiectivele 
Orizont 2020 și obiectivele mai ample ale 
politicii Uniunii;
(b) angajamente financiare clare ale 
țărilor participante, inclusiv angajamente 
anterioare privind punerea în comun a 
investițiilor naționale și/sau regionale 
pentru domeniul cercetării și inovării 
transnaționale;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie acordată o compensație corectă 
și rezonabilă celorlalți proprietari.

(b) dacă se solicită de la coproprietari o 
compensație pentru acordarea de licențe 
neexclusive unor părți terțe pentru 
exploatarea în comun a rezultatelor 
deținute în comun, compensația trebuie să 
fie corectă și rezonabilă.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În pofida dispozițiilor prezentului 
articol, participanții pot conveni o alocare 
diferită a proprietății asupra rezultatelor.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un participant care a primit 
finanțare din partea UE nu intenționează să 
protejeze rezultatele generate prin aceasta
din motive care nu se datorează 
imposibilității protejării în temeiul 
legislației Uniunii sau al legislației 
naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială, cu excepția 
cazului în care participantul 
intenționează să le transfere unei alte 
entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau într-o țară asociată în 
vederea protejării acestora, el informează 
Comisia sau organismul de finanțare 
înaintea diseminării acestor rezultate.
Comisia poate să își asume proprietatea 
asupra acestor rezultate, în numele Uniunii 
sau al organismului de finanțare, și ia 

În cazul în care un participant care a primit 
finanțare din partea UE nu intenționează să 
protejeze rezultatele generate prin aceasta, 
el informează Comisia sau organismul de 
finanțare înaintea diseminării acestor 
rezultate. Comisia poate să își asume 
proprietatea asupra acestor rezultate, în 
numele Uniunii sau al organismului de 
finanțare, și ia măsurile necesare pentru 
protecția lor adecvată, ținând seama de 
interesul public și având în atenție 
maximizarea difuzării rezultatelor.
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măsurile necesare pentru protecția lor 
adecvată.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind exploatarea în acordul de grant. 
Orice astfel de obligații suplimentare sunt 
precizate în programul de lucru sau planul 
de lucru.

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind exploatarea în acordul de grant. 
Orice astfel de obligații suplimentare sunt 
precizate în programul de lucru sau planul 
de lucru. Atunci când se efectuează 
cercetări într-un domeniu relevant pentru 
soluționarea provocărilor societale, 
precum cele din domeniul sănătății sau al 
schimbărilor climatice, prin intermediul 
acestor obligații suplimentare se asigură 
preluarea la scara cea mai largă posibil a 
soluțiilor inovatoare în interesul public 
atât în cadrul Uniunii, cât și în afara sa; 
iar acordarea de licențe pentru rezultate 
părților terțe survine, implicit, în condiții 
de neexclusivitate.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind diseminarea în acordul de grant.

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind diseminarea în acordul de grant. 
Atunci când se efectuează cercetări într-
un domeniu relevant pentru abordarea 
provocărilor societale, precum cele din 
domeniul sănătății sau al schimbărilor 
climatice, aceste obligații suplimentare au 
drept obiectiv asigurarea accesibilității 
rezultatelor cercetării pentru persoanele 
cel mai afectate de provocările societale 
specifice, respectând totodată drepturile 
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de proprietate intelectuală.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate, inclusiv la 
rezultatele importante pentru dezvoltarea 
durabilă a țărilor în curs de dezvoltare și 
a țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerile cuprind un plan de 
management și un plan de utilizare în 
comun a datelor și a celorlalte rezultate, 
pentru a asigura că ele sunt disponibile la 
scară cât mai largă și cât mai liber cu 
putință, admițând totodată că ar putea fi 
necesară utilizarea exclusivă a 
rezultatelor cercetării.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant.

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant. Pentru 
asigurarea transparenței, aceste rapoarte 
sunt puse la dispoziția publicului.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, 
inclusiv în mod exclusiv.

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice. 
Posibilitatea de a acorda licențe în mod 
exclusiv are un caracter excepțional și nu 
contravine obiectivului maximei 
diseminări și exploatări a rezultatelor.
Condițiile pentru astfel licențe sunt 
stabilite în acordul privind grantul.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, Comisia sau organismul de 

(3) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, Comisia sau organismul de 
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finanțare poate obiecta la transferul de 
proprietate sau la acordarea unei licențe 
exclusive unor părți terțe stabilite într-o 
țară terță neasociată la „Orizont 2020”, 
dacă consideră că transferul sau licența 
respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii sau este incompatibilă 
cu principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea. 

finanțare poate obiecta la transferul de 
proprietate sau la acordarea unei licențe 
exclusive unor părți terțe stabilite într-o 
țară terță neasociată la „Orizont 2020”, 
dacă consideră că transferul sau licența 
respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii și de cooperare cu 
țările terțe pentru abordarea provocărilor 
societale sau este incompatibilă cu 
principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participanții identifică informațiile 
preexistente pentru acțiunea lor, în orice 
mod, în cadrul unui acord scris.

Participanții identifică informațiile 
preexistente necesare pentru acțiunea lor, 
în orice mod, în cadrul unui acord scris

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris.

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris, dacă participanții nu 
ajung la un acord diferit.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate afiliată stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară asociată beneficiază 

(3) O entitate afiliată stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară asociată sau terță



AD\911726RO.doc 25/28 PE489.623v02-00

RO

de astfel de drepturi de acces la rezultate 
sau la informațiile preexistente, în aceleași 
condiții, în cazul în care acest acces este 
necesar pentru exploatarea rezultatelor 
generate de participantul la care este 
afiliată, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în acordul de consorțiu.

beneficiază de astfel de drepturi de acces la 
rezultate sau la informațiile preexistente, în 
aceleași condiții, în cazul în care acest 
acces este necesar pentru exploatarea 
rezultatelor generate de participantul la 
care este afiliată, cu excepția cazului în 
care se prevede altfel în acordul de 
consorțiu

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se poate formula o cerere de obținere a 
drepturilor de acces în temeiul alineatelor
(1), (2) și (3) în termen de maxim un an 
după încheierea acțiunii. Totuși, 
participanții pot stabili un termen diferit.

(4) În orice moment, se poate formula o 
cerere de obținere a drepturilor de acces în 
temeiul alineatelor (1), (2) și (3). Totuși, 
participanții pot stabili să introducă un 
termen în cazuri excepționale, în 
contextul unei acțiuni specifice. Orice 
astfel de termen ține seama de natura 
rezultatelor și de scopul unor asemenea 
drepturi de acces.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45a
Drepturi de acces pentru părțile terțe

(1) După finanțarea acțiunii, părțile terțe 
au dreptul de a solicita și de a primi, sub 
licență, drepturi de acces la rezultatele 
participanților la acțiune.
Aceste drepturi de acces se acordă pe bază 
de neexclusivitate, în condiții echitabile și 
rezonabile, conform celor stabilite în 
acordul de consorțiu.
(2) După finalizarea acțiunii, părțile terțe 
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au dreptul de a solicita și de a primi, sub 
licență, drepturi de acces la informații 
referitoare la participanți, dar numai în 
măsura în care sunt rezonabil necesare 
numai și numai în scopul difuzării și 
exploatării rezultatelor.
Aceste drepturi de acces se acordă pe bază 
de neexclusivitate, în condiții echitabile și 
rezonabile, conform celor stabilite în 
acordul de consorțiu.
(3) Condițiile de acordare a drepturilor de 
acces în conformitate cu alineatele (1) și 
(2) sunt incluse în acordul de consorțiu și 
citate în acordul de grant. Condițiile 
propuse pentru utilizarea în scop de 
cercetare, de către părțile terțe, a 
rezultatelor și informațiilor contextuale 
necesare pentru utilizarea în scop de 
cercetare a rezultatelor se revizuiesc în 
cadrul evaluării propunerii.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul inovării care este deosebit de 
relevantă pentru necesitățile țărilor în 
curs de dezvoltare, inclusiv în domeniul 
sănătății la nivel mondial, Comisia 
include în acordul de grant condițiile de 
acordare de licențe destinate să 
îmbunătățească accesul și accesibilitatea 
produselor biomedicale în țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul condițiilor care reglementează 
acordarea unui premiu, se stabilesc 
prevederi specifice referitoare la 
proprietate, la drepturile de acces, la 
exploatare și diseminare, inclusiv 
dispoziții referitoare la acordarea de 
licențe, pentru a se asigura preluarea la 
maximum a rezultatelor și accesul la 
prețuri accesibile și la scară largă la 
rezultate.
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