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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pachetul Orizont 2020 instituie un program-cadru unic de reglementare a sprijinului UE 
acordat în domeniul cercetării și inovării, pentru perioada 2014-2020. 

Obiectivele sale generale sunt contribuirea la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; îmbunătățirea legăturii dintre 
cercetarea fundamentală și inovare, pe de o parte și piață, pe de altă parte, simplificarea 
normelor de participare și consolidarea implicării IMM-urilor. 

Raportorul pentru aviz consideră că partea III privind provocările societale prezintă cea mai 
mare importanță în ceea ce privește preocupările Comisiei pentru dezvoltare. Această parte se 
referă la domenii precum sănătatea, securitatea alimentară, biodiversitatea, schimbările 
climatice, precum și eficiența resurselor și a energiei și acordă o atenție specifică, transversală 
promovării cooperării internaționale, recunoscând, în același timp, în mod explicit, caracterul 
mondial al tuturor provocărilor societale. Această parte atrage cea mai mare alocare bugetară 
din cele trei identificate. 

Există multe elemente binevenite în propunerea Comisiei, în special accentul pe sprijinirea 
ciclului complet, de la cercetarea fundamentală la inovare și la comercializarea pe piață.  
Accentul pe caracterul internațional al provocărilor societății este, de asemenea, binevenit, dar 
trebuie mai bine clarificat și consolidat.

Raportorul pentru aviz a decis să concentreze amendamentele asupra următoarelor priorități:

 luarea de măsuri pentru ca Orizont 2020 să fie deschis actorilor din țările în curs de 
dezvoltare, în ceea ce privește atât participarea la proiecte și activități și accesul la 
rezultatele proiectelor, cât și evitarea preponderenței unui ton de „fortăreața Europa” 
în regulament. 

 consolidarea potențialului măsurilor prevăzute la capitolul legat de provocarea 
societală „Sănătate, schimbări demografice și bunăstare” pentru a contribui la 
imperativele de sănătate mondiale, în special la tratarea bolilor infecțioase legate de 
sărăcie și a celor neglijate. Raportorul pentru aviz ar dori ca un procent fix din acest 
buget pentru sănătate să fie alocat măsurilor de tratare a tuturor bolilor legate de 
sărăcie și a celor neglijate. 

 luarea de măsuri pentru a ține seama de prioritățile și angajamentele asumate în cadrul 
politicii externe și al politicii de dezvoltare a UE, în special de cele din domeniul 
schimbărilor climatice, al biodiversității, precum și al eficienței resurselor și a 
energiei, și sublinierea cu precădere a rolului cercetării spațiale în abordarea acestor 
provocări.

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 este o formă de cooperare care ar putea fi de mare ajutor acelor țări - în special 
țărilor cu venituri medii - care ar putea să nu mai beneficieze de ajutorul bilateral al UE în 
temeiul noului Instrument de cooperare pentru dezvoltare 2014-2020. 
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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor și să fie accesibil 
noilor participanți, întrucât reunește 
întreaga gamă a sprijinului acordat 
cercetării și inovării într-un cadru strategic 
comun, care cuprinde o gamă simplificată 
de reguli, și utilizează norme de participare 
ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului.
Simplificarea normelor de finanțare ar 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor atât din Uniune, cât
și din țara asociată și țara terță și să fie 
accesibil noilor participanți, întrucât 
reunește întreaga gamă a sprijinului acordat 
cercetării și inovării într-un cadru strategic 
comun, care cuprinde o gamă simplificată 
de reguli, și utilizează norme de participare 
ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului.
Simplificarea normelor de finanțare ar 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

Amendamentul2

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile
cu privire la aspectele legate de cercetare 

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate, Orizont 2020 ar trebui: 
să promoveze implicarea în cunoștință de 
cauză a cetățenilor și a societății civile în 
procesul de cercetare și inovare și să 
faciliteze participarea activă a acestora la 
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și inovare prin promovarea educației
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea 
unor agende de cercetare și inovare 
responsabile care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile și prin facilitarea
participării acestora la activitățile din 
cadrul Orizont 2020.

activitățile din cadrul programului 
Orizont 2020; să promoveze educația 
științifică; să garanteze respectarea 
legislației în materie de etică și să 
promoveze introducerea unor standarde 
etice de cel mai înalt nivel și aderarea la 
acestea în întreaga lume; să crească 
accesibilitatea și nivelul de reutilizare a 
rezultatelor cercetării finanțate din 
fonduri publice, în special publicațiile și 
datele științifice; să dezvolte agende de 
cercetare și inovare responsabile, precum 
și un cadru de guvernanță care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile, prin
consolidarea participării acestora la
stabilirea priorităților activităților de 
cercetare din cadrul programului Orizont 
2020.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Toate activitățile în materie de 
cercetare și inovare se bazează pe 
capacitatea oamenilor de știință, a 
instituțiilor de cercetare, a 
întreprinderilor și a cetățenilor din 
întreaga lume de a accesa, a împărtăși și a 
utiliza în mod deschis informații 
științifice, respectând, în același timp, 
drepturile de proprietate intelectuală. 
Acest fapt este cu atât mai important 
pentru actorii din țările în curs de 
dezvoltare, în care trebuie îmbunătățită 
capacitatea locală de cercetare și în care 
colaborarea acestora cu partenerii din 
Uniune poate ajuta la combaterea 
provocărilor globale comune și poate 
contribui la excelența în cercetare la 
nivelul Uniunii. Pentru a spori circulația 
și exploatarea cunoștințelor, accesul liber 
la publicațiile științifice, deja inclus în cel 
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de-al șaptelea Program-cadru, ar trebui 
să reprezinte principiul general pentru 
publicațiile științifice care primesc 
finanțare publică prin programul Orizont 
2020. În plus, Orizont 2020 ar trebui să 
promoveze accesul deschis la alte date 
științifice produse sau colectate prin 
activități de cercetare finanțate din 
resurse publice, pentru ca accesul la 
aceste date să devină o regulă generală 
până în 2020.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale.
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale.
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.
Principiile etice, precum Declarația de la 
Helsinki, impun publicarea datelor 
științifice produse sau colectate prin 
activități de cercetare pe subiecți umani 
finanțate din fonduri publice, indiferent 
dacă se desfășoară în Europa sau în altă 
parte a lumii.



AD\911727RO.doc 7/33 PE489.624v02-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt sănătatea, educația, 
spațiul, mediul, energia durabilă,
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.
Dezvoltarea de sinergii cu acțiunea 
externă și cu programele de dezvoltare ale 
Uniunii vor contribui, de asemenea, la 
asigurarea unui impact maxim al 
programului Orizont 2020, respectând, în 
același timp, principiul coerenței 
politicilor pentru dezvoltare consacrat de 
articolul 208 din TFUE.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe internaționale,
naționale și regionale care sprijină 
cercetarea și inovarea.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce.
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la 
angajamentele internaționale ale Uniunii,
cum ar fi realizarea obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului.

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce.
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe. Orizont 2020 ar trebui să 
contribuie la angajamentele internaționale 
ale Uniunii în domeniul dezvoltării 
durabile, în special la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și 
la adaptările lor ulterioare aprobate la 
nivel internațional.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor, încurajând, totodată, și 
participarea cercetătorilor din țările în 
curs de dezvoltare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele științifice produse sau colectate 
prin activități de cercetare pe subiecți 
umani finanțate din fonduri publice, de 
exemplu în contextul studiilor clinice, 
sunt publicate și accesibile.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Organizații ale societății civile

(1) În cadrul programului Orizont 2020, 
se acordă o atenție deosebită asigurării 
unei participări adecvate a organizațiilor 
societății civile (inclusiv a celor care 
activează în domeniul cooperării pentru 
dezvoltare) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și 
calitative ale participării organizațiilor 
societății civile (inclusiv a celor care 
activează în domeniul cooperării pentru 
dezvoltare) se realizează ca parte a 
mecanismelor de evaluare și monitorizare.
(2) O atenție deosebită se acordă 
inițiativelor care urmăresc să sporească 
sensibilizarea și să faciliteze accesul la 
finanțare în cadrul programului Orizont 
2020 pentru organizațiile societății civile, 
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inclusiv pentru cele care activează în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare. 
Programul Orizont 2020 și alte programe 
finanțate de Uniune, inclusiv fondurile 
structurale, se folosesc în acest scop.
(3) Organizațiile societății civile (inclusiv 
cele care activează în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare) sunt consultate pe 
durata punerii în aplicare, a programării, 
a monitorizării și a evaluării programului 
Orizont 2020.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) și (vii)] 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar]. Acest tip de 
parteneriate este pus în aplicare doar în 
cazul în care domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite și nivelul resurselor 
necesare justifică acest lucru;

(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-private
instituite în temeiul articolului 187 din 
TFUE; pentru alte parteneriate pentru 
activități de cercetare inovatoare și 
inovare existente, precum parteneriatele
pentru dezvoltarea de produse, și pentru 
alte organisme de finanțare menționate la 
articolul [55 alineatul (1) litera (b) punctele
(v) sau (vii)] din Regulamentul (UE) 
nr. XX/2012 [noul Regulament financiar].
Acest tip de parteneriate este pus în 
aplicare doar în cazul în care domeniul de 
aplicare al obiectivelor urmărite și nivelul 
resurselor necesare justifică acest lucru;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice;

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice și asupra provocărilor 
societale, care sunt de natură globală;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Normele privind participarea și 
diseminarea în ceea ce privește 
parteneriatele public-private create sau 
finanțate în cadrul programului Orizont 
2020 sunt în deplină conformitate cu 
normele prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. XX/XX [Regulamentul financiar], 
precum și cu normele prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Normele 
privind participarea și diseminarea în 
programul Orizont 2020] și cu toate 
derogările prevăzute în acestea.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile stabilite în țări terțe și 
organizațiile internaționale sunt eligibile 
pentru participarea la acțiunile indirecte ale 
Orizont 2020 în condițiile stabilite în 
Regulamentul (UE) XX/XX [reguli de 
participare]. Cooperarea internațională cu 
țări terțe și organizații internaționale este 
promovată în cadrul și prin intermediul
Orizont 2020 pentru a îndeplini, în special, 

(1) Entitățile stabilite în țări terțe și 
organizațiile internaționale sunt eligibile 
pentru participarea la acțiunile indirecte ale 
Orizont 2020 în condițiile stabilite în 
Regulamentul (UE) XX/XX [reguli de 
participare]. Cooperarea internațională cu 
țări terțe și organizații internaționale este 
promovată și integrată în Orizont 2020 
pentru a îndeplini, în special, următoarele 
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următoarele obiective: obiective:

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, astfel 
cum au fost stabilite în Consensul 
european privind dezvoltarea și în Agenda 
pentru schimbare, care completează 
programele externe și de dezvoltare, 
precum și contribuția la îndeplinirea 
angajamentelor internaționale în 
domeniul dezvoltării durabile, în special 
la îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare
ale mileniului și la adaptările ulterioare 
ale acestora aprobate la nivel 
internațional.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, precum și de impactul preconizat.

(2) Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, de necesitățile lor de dezvoltare, 
precum și de impactul preconizat. Acestea 
includ acțiuni care vizează consolidarea 
capacităților de cercetare în țările în curs 
de dezvoltare și acțiuni de cooperare axate 
pe nevoile specifice ale acestor țări în 
domenii precum sănătatea, inclusiv 
cercetarea bolilor neglijate și a 
epidemiilor, agricultura, pescuitul și 
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mediul.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii și posibilitățile 
de cooperare cu țări terțe, precum și 
posibilele carențe ale sistemelor de 
proprietate intelectuală din țările terțe.

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii, inclusiv 
politicile externe și de dezvoltare, precum 
și posibilitățile de cooperare cu țări terțe, 
precum și posibilele carențe ale sistemelor 
de proprietate intelectuală din țările terțe.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afară de aceasta, politicile de 
coordonare vor fi aliniate la politicile în 
materie de migrație, azil și dezvoltare, 
pentru a evita „exportul de inteligență” 
din țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora.
Bugetul alocat comunicării în cadrul 
Orizont 2020 contribuie, de asemenea, la 
acoperirea comunicării instituționale a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora.
Pentru a intensifica circulația și 
exploatarea cunoștințelor și a maximiza 
eficiența eforturilor de cercetare, accesul 
online liber și gratuit la publicațiile 
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în care acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament.

științifice, inclus deja în cel de-al șaptelea 
program-cadru, trebuie să reprezinte 
principiul general al publicațiilor 
științifice în domeniul cercetării care 
beneficiază de finanțare publică prin 
programul Orizont 2020. Accesul liber și 
deschis la datele științifice produse sau 
colectate în cadrul cercetării finanțate 
prin programul Orizont 2020 este 
promovat și testat. Bugetul alocat 
comunicării în cadrul Orizont 2020 
contribuie, de asemenea, la acoperirea 
comunicării instituționale a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați, cum ar fi cercetătorii din 
țările în curs de dezvoltare sau din țări 
terțe;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 

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

cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final. Se pune un 
accent mai mare pe utilizarea metodelor 
inovatoare de finanțare a cercetării, cum 
ar fi premiile pentru inovare, pentru a 
finanța aceste activități.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere caracterul mondial al 
provocărilor și relația lor strânsă cu 
politicile externe și angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cooperarea 
strategică cu țările terțe trebuie să facă 
parte integrantă din fiecare provocare. În 
plus, se prevede acordarea de sprijin 
transversal cooperării internaționale în 
cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

(Ultimul paragraf din anexa I - paragraful 16 din textul Comisiei a fost modificat și devine 
noul paragraf 15a).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 

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

la drepturi sociale și culturale, formează 
parte integrantă a activităților destinate să 
facă față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1% din cele mai 
citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că la concursurile organizate 
de ERC participă cei mai buni cercetători, 
că finanțarea acordată de ERC a avut o 
influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1% din cele mai 
citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează, 
acordând sprijin tinerilor cercetători din 
țările în curs de dezvoltare, și să realizeze 
îmbunătățiri specifice ale practicilor 
instituționale și ale politicilor naționale de 
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cercetători. sprijinire a celor mai buni cercetători.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia, oferind cercetătorilor 
oportunitatea de a fi formați și de a-și 
spori cunoștințele într-o organizație de 
cercetare la nivel înalt dintr-o țară terță.
Sunt sprijinite totodată oportunitățile de 
redemarare a carierei de cercetare în urma 
unei întreruperi.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile esențiale sunt sprijinirea 
schimburilor pe termen scurt de personal 
din domeniul cercetării și inovării între un 
parteneriat de universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice, atât în Europa, cât 
și la nivel mondial. Se va include 
promovarea cooperării cu țările terțe și, în 
special, consolidarea parteneriatelor 
științifice dintre Uniune și țările cu 
venituri medii și țările în curs de 
dezvoltare.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4.3 c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor de luare a 
deciziilor și, de asemenea, a activităților de 
cooperare internațională.

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor de luare a 
deciziilor și, de asemenea, a activităților de 
cooperare internațională. Infrastructurile 
europene de cercetare sunt sprijinite în 
activitățile lor de colaborare 
internațională și sunt consultate în 
procesul elaborării strategiei europene de 
cooperare internațională în domeniul 
cercetării.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4.3 – litera c – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se abordează, de asemenea, parteneriatele 
cu țările în curs de dezvoltare privind 
infrastructura de cercetare, de exemplu ca 
parte a Strategiei comune Africa-UE.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste activități vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativelor 
emblematice ale Strategiei „Europa 2020” 
privind o Uniune a inovării, o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, o politică industrială adaptată 
erei globalizării și o agendă digitală pentru 

Aceste activități vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativelor 
emblematice ale Strategiei „Europa 2020” 
privind o Uniune a inovării, o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, o politică industrială adaptată 
erei globalizării și o agendă digitală pentru 
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Europa, precum și la îndeplinirea 
obiectivelor politicii în domeniul spațial a 
Uniunii.

Europa. Activitățile vor contribui, de 
asemenea, la îndeplinirea obiectivelor
politicii Uniunii și a angajamentelor 
internaționale ale acesteia în domeniul
spațiului, al sănătății, al mediului, al 
energiei și al securității alimentare.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu, dar în mod curent 
este fragmentată în programe naționale 
derulate de anumit număr de state membre 
ale Uniunii. Coordonarea și investițiile la 
nivelul Uniunii în cercetarea în domeniul 
spațial sunt necesare (cf. articolul 189 din 
TFUE) pentru a menține avantajul 
concurențial, pentru a proteja infrastructura 
spațială a Uniunii, cum ar fi Galileo și 
pentru a susține rolul viitor al Uniunii în 
domeniul spațial. În plus, serviciile și 
aplicațiile inovatoare din aval care folosesc 
informațiile furnizate de sectorul spațial 
reprezintă o sursă importantă de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă.

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și provocări 
mondiale, precum schimbările climatice, 
și asigură Uniunii statutul său de actor 
important pe scena internațională.
Cercetarea în domeniul spațial cuprinde 
toate activitățile desfășurate în spațiu, dar 
în mod curent este fragmentată în 
programe naționale derulate de anumit 
număr de state membre ale Uniunii.
Coordonarea și investițiile la nivelul 
Uniunii în cercetarea în domeniul spațial 
sunt necesare (cf. articolul 189 din TFUE) 
pentru a menține avantajul concurențial, 
pentru a proteja infrastructura spațială a 
Uniunii, cum ar fi Galileo și pentru a 
susține rolul viitor al Uniunii în domeniul 
spațial. În plus, serviciile și aplicațiile 
inovatoare din aval care folosesc 
informațiile furnizate de sectorul spațial 
reprezintă o sursă importantă de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă, 
contribuind, în același timp, la 
îndeplinirea obiectivelor externe și a 
angajamentelor internaționale ale 
Uniunii în domeniul reacției la crizele 
umanitare și al mediului, de exemplu.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație, de 
comunicare, prognozele meteorologice, și 
informațiile geografice. Elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor la nivel 
european, național și regional depind din ce 
în ce mai mult de informații care provin 
din activități desfășurate în spațiu. Sectorul 
spațial mondial crește și se extinde cu 
rapiditate în regiuni noi (de exemplu, 
China, America de Sud). Industria 
europeană este, în prezent, un exportator 
important de sateliți de primă clasă în 
scopuri comerciale și științifice.
Concurența din ce în ce mai mare la nivel 
mondial reprezintă o provocare pentru 
poziția Europei în acest domeniu. Astfel, 
Europa este interesată să se asigure că 
industria sa continuă să facă eforturi pe 
această piață extrem de competitive 
extraordinară. În plus, datele provenind de 
la sateliți științifici europeni au contribuit 
la unele dintre cele mai importante 
descoperiri științifice din ultimele decenii 
în științele pământului și astronomie. Prin 
această capacitate unică, sectorul spațial 
european are un rol esențial de jucat în 
abordarea provocărilor identificate în 
Strategia Europa 2020.

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație, de 
comunicare, prognozele meteorologice, și 
informațiile geografice. Elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor la nivel 
european, național și regional depind din ce 
în ce mai mult de informații care provin 
din activități desfășurate în spațiu. Sectorul 
spațial mondial crește și se extinde cu 
rapiditate în regiuni noi (de exemplu,
Africa, China, America de Sud). Industria 
europeană este, în prezent, un exportator 
important de sateliți de primă clasă în 
scopuri comerciale și științifice.
Concurența din ce în ce mai mare la nivel 
mondial reprezintă o provocare pentru 
poziția Europei în acest domeniu. Astfel, 
Europa este interesată să se asigure că 
industria sa continuă să facă eforturi pe 
această piață extrem de competitivă. În 
plus, datele provenind de la sateliți 
științifici europeni au contribuit la unele 
dintre cele mai importante descoperiri 
științifice din ultimele decenii în științele 
pământului și astronomie. Prin această 
capacitate unică, sectorul spațial european 
are un rol esențial de jucat în abordarea 
provocărilor identificate în Strategia 
Europa 2020.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3.3 – litera a – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare.
Instrumentul 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 inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social.
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

IMM-urile sunt sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare.
Instrumentul pentru IMM-uri se adresează
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza și 
care, în procesul de deschidere spre 
piețele externe, pun în aplicare politici 
concentrate pe responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, în special în cazul în care 
acestea își desfășoară activitatea în țări în
curs de dezvoltare. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
inovații la nivelul serviciilor, 
netehnologice, și la nivel social. Scopul 
este de a dezvolta și capitaliza potențialul 
de inovare al IMM-urilor pentru a acoperi 
deficitul de finanțare pentru activitățile de 
cercetare și inovare în stadiu de început cu 
risc ridicat, stimulând inovațiile și crescând 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.
Modelele inovatoare de finanțare și de 
difuzare a cercetării, precum premierea 
inovării, sunt indispensabile pentru a 
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răspunde provocărilor societale și pentru 
a le permite cercetătorilor din Europa și 
din întreaga lume să contribuie activ și 
eficient în acest sens.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza, malaria și bolile neglijate) 
reprezintă cauza a 41 % din cei 1,5 
miliarde de ani de viață trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și cele care reapar, precum și amenințarea 
unei creșteri a rezistenței antimicrobiene 
trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate. Domeniul specific al 
zoonozelor necesită atenție în acest caz, 
alături de alte activități sprijinite care se 
axează pe sănătatea animalelor.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace.
Inegalitățile persistente în ceea ce privește 
sănătatea trebuie să fie abordate, iar 
accesul la sisteme de sănătate eficace și 
competente trebuie să fie asigurat pentru 
toți europenii.

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace.
Inegalitățile persistente în ceea ce privește 
sănătatea trebuie să fie abordate, iar 
accesul la sisteme de sănătate eficace și 
competente trebuie să fie asigurat la nivel 
global, pentru a garanta o stare optimă de 
sănătate pentru toți europenii.

Amendamentul 36
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure 
o sănătate mai bună și bunăstare pentru 
toți și să situeze Europa pe poziția de lider 
în ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetare și 
inovare la nivel european și în parteneriat 
cu țările terțe poate și ar trebui să aducă o 
contribuție esențială la soluționarea acestor 
provocări mondiale, contribuind astfel la 
realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului, la asigurarea unei sănătăți 
mai bune și a bunăstării pentru toți, 
precum și la situarea Europei pe poziția 
de lider în ceea ce privește extinderea 
rapidă a piețelor inovațiilor pentru sănătate 
și bunăstare la nivel mondial.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace și accesibile. Mai mult, pertinența 
acestor provocări în întreaga Europă și, în 
multe cazuri, la nivel global, necesită un 
răspuns caracterizat prin sprijin pe termen 
lung și coordonat pentru cooperarea între 
echipe de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale la nivel mondial, inclusiv 
capacitatea de cercetare și dezvoltare în 
zonele cu boli endemice.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, complexitatea provocării și 
interdependența componentelor sale 
impune un răspuns la nivel european.
Multe metode, instrumente și tehnologii au 
aplicabilitate în multe domenii de cercetare 
și inovare care privesc această provocare și 
sunt cel mai bine sprijinite la nivelul 
Uniunii. Acestea includ dezvoltarea de 
cohorte pe termen lung și efectuarea de 
studii clinice, utilizarea clinică a 
tehnologiilor „-omica” sau dezvoltarea TIC 
și a aplicațiilor acestora în practica 
medicală, în special în e-sănătate. Cerințele
unor anumite populații sunt, de asemenea, 
cel mai bine abordate într-o manieră 
integrată, de exemplu în dezvoltarea 
medicinii stratificate și/sau personalizate, 
în tratamentul bolilor rare, precum și în 
furnizarea de soluții pentru o viață 
independentă și de asistență pentru 
autonomie.

În mod similar, complexitatea provocării și 
interdependența componentelor sale 
impune un răspuns la nivel european.
Multe metode, instrumente și tehnologii au 
aplicabilitate în multe domenii de cercetare 
și inovare care privesc această provocare și 
sunt cel mai bine sprijinite la nivelul 
Uniunii. Acestea includ colaborarea la 
nivel internațional între cercetători, cu 
scopul de a aduna expertiza și masa 
critică necesare, dezvoltarea de cohorte pe 
termen lung și efectuarea de studii clinice, 
utilizarea clinică a tehnologiilor „-omica” 
sau dezvoltarea TIC și a aplicațiilor 
acestora în practica medicală, în special în 
e-sănătate. Cerințele anumitor populații 
sunt, de asemenea, cel mai bine abordate 
într-o manieră integrată, de exemplu în 
dezvoltarea medicinii stratificate și/sau 
personalizate, în diagnosticarea, 
prevenirea și tratamentul bolilor asociate 
sărăciei, al bolilor neglijate, al bolilor 
rare și al bolilor netransmisibile, precum 
și în furnizarea de soluții pentru o viață 
independentă și de asistență pentru 
autonomie.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile asociate sărăciei și bolile neglijate 
reprezintă o preocupare mondială și 
lacunele în materie de cercetare trebuie să 
fie abordate prin stimularea inovării 



AD\911727RO.doc 25/33 PE489.624v02-00

RO

orientate către nevoile pacienților. 
Prevalența pronunțată a acestor boli 
infecțioase noi sau care reapar în 
regiunea europeană, deseori ca urmare a 
schimbărilor climatice și a deplasărilor de 
persoane la nivel mondial, precum și 
intensificarea fenomenului de rezistență 
antimicrobiană subliniază încă o dată 
necesitatea unei abordări cuprinzătoare și 
coordonate la nivel internațional și a 
creșterii sprijinului public pentru 
cercetare și dezvoltare în ceea ce privește 
aceste boli care ucid milioane de oameni 
în fiecare an în întreaga lume.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a spori la maximum impactul 
acțiunilor la nivelul UE se va acorda sprijin 
pentru întregul spectru de activități de 
cercetare și inovare. De la cercetarea 
fundamentală, trecând prin transpunerea 
cunoștințelor în acțiuni ample de testare și 
demonstrație și mobilizarea investițiilor 
private, până la achiziții publice și 
premergătoare comercializării pentru noi 
produse servicii, soluții care să se poată 
extinde, care sunt, dacă este necesar, 
interoperabile și sprijinite prin standarde 
definite și/sau orientări comune. Acest 
efort coordonat la nivel european va 
contribui la dezvoltarea în continuare a 
Spațiului european de cercetare. El va
însoți, de asemenea, dacă este cazul, 
activități dezvoltate în contextul 
programului Sănătate pentru creștere, al 
Parteneriatului european al inovării pentru 
o îmbătrânire activă și în condiții bune de 
sănătate.

Pentru a spori la maximum impactul 
acțiunilor la nivelul UE și a crea beneficii 
pe termen lung pentru obiectivele sale, se 
va acorda sprijin pentru întregul spectru de 
activități de cercetare și inovare. De la 
cercetarea fundamentală, trecând prin 
transpunerea cunoștințelor în acțiuni ample 
de testare și demonstrație și mobilizarea 
investițiilor private, până la achiziții 
publice și premergătoare comercializării 
pentru noi produse servicii, soluții care să 
se poată extinde, care sunt, dacă este 
necesar, interoperabile și sprijinite prin 
standarde definite și/sau orientări comune.
Acest efort coordonat la nivel european va 
contribui la dezvoltarea în continuare a 
Spațiului european de cercetare. El va
completa și va crea, de asemenea, sinergii,
dacă este cazul, cu activități dezvoltate în 
contextul programului Sănătate pentru 
creștere, al Parteneriatului european al 
inovării pentru o îmbătrânire activă și în 
condiții bune de sănătate, al Concluziilor 
Consiliului privind rolul UE în sănătatea 
globală și al programelor externe și 
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angajamentelor internaționale ale 
Uniunii în domeniul sănătății globale.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile specifice vor include:
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu, 
de schimbările climatice și de sărăcie), 
îmbunătățirea promovării sănătății și a 
prevenirii bolilor, înțelegerea bolii și 
îmbunătățirea diagnosticării, elaborarea de 
programe eficace de depistare a bolilor și o 
mai bună evaluare a predispoziției la boală,
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri, 
terapii și tratamente noi și preventive mai 
bune; utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor; dezvoltarea unor tratamente 
adaptate și tratarea bolii; transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde,
inclusiv aspectele psihosociale; 
îmbunătățirea procedurilor de 
reglementare și susținerea activităților 
care asigură accesul; o mai bună colectare 
și utilizare a datelor medicale; tehnici 
standardizate de analiză a datelor; 
îmbătrânirea sănătoasă și activă, viața
independentă și asistența pentru 
autonomie; responsabilizarea individuală 
pentru autogestionarea sănătății; 
promovarea asistenței integrate,
îmbunătățirea instrumentelor și metodelor 
științifice în vederea sprijinirii elaborării 
politicilor și nevoilor de reglementare; și 
optimizarea eficienței și eficacității 
sistemelor de sănătate, precum și reducerea
disparităților și a inegalităților în materie 
de sănătate prin luarea deciziilor în baza 
unor dovezi, prin diseminarea celor mai 
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bune practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare, în special în ceea ce privește 
finanțarea cercetării și difuzarea 
rezultatelor cercetării obținute în vederea 
schimbului de cunoștințe cu scopul de a 
facilita și de a accelera inovarea în aceste 
domenii. Toate aceste activități justifică în 
mod corespunzător analizele bazate pe 
criteriul genului și sexului.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.3 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a răspunde provocărilor legate de 
viitorul asistenței medicale europene și 
pentru a asigura realizarea obiectivelor 
menționate mai sus, ar trebui să se aloce 
fonduri corespunzătoare din partea 
Uniunii pentru activitățile de cercetare și 
inovare din acest domeniu.  

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 
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generează aproximativ 10 % din emisiile 
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
energie și produse industriale, în condițiile 
diminuării resurselor de carbon fosil (se 
preconizează că producția de petrol și gaz 
lichid va scădea cu aproximativ 60 % până 
în 2050), menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 2030 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

generează aproximativ 10 % din emisiile 
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare sustenabilă și suficientă cu 
materii prime, energie și produse 
industriale, în condițiile diminuării 
resurselor de carbon fosil (se preconizează 
că producția de petrol și gaz lichid va 
scădea cu aproximativ 60 % până în 2050), 
menținându-și în același timp
competitivitatea. Deșeurile biologice
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 2030 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
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agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării 
și inovării în politicile conexe ale Uniunii 
va îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, angajamentele 
asumate pe plan internațional privind 
siguranța alimentară mondială, 
biodiversitatea și dezvoltarea durabilă,
strategiile privind sănătatea plantelor, 
sănătatea și bunăstarea animalelor, cadrele 
de reglementare pentru a proteja mediul, 
sănătatea și siguranța, pentru a promova 
utilizarea eficientă a resurselor și 
combaterea schimbărilor climatice, și 
pentru a reduce cantitatea de deșeuri. O 
mai bună integrare a ciclului complet de la 
cercetarea fundamentală la inovare în 
politicile conexe ale Uniunii va îmbunătăți 
semnificativ creșterea valorii lor adăugate, 
va asigura efecte de levier, va crește 
relevanța pentru societate, va asigura 
produse alimentare sănătoase și va 
contribui la dezvoltarea în continuare a 
gestionării durabile a terenurilor, mărilor și 
oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente Scopul este de a asigura la nivel mondial
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de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

cantități suficiente de alimente, hrană 
pentru animale, biomasă și alte materii 
prime, protejând, în același timp, resursele 
naturale, în interiorul și în afara Uniunii 
Europene, și consolidând serviciile 
ecosistemice, inclusiv prin găsirea unor
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și la acapararea terenurilor în țările în 
curs de dezvoltare și prin atenuarea
acestora. Activitățile se axează pe sisteme 
agricole și forestiere mai durabile și mai 
productive la nivel mondial, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural. Se acordă atenție stării de 
sănătate și gestionării animalelor, inclusiv 
vaccinării și tratamentului împotriva 
bolilor, inclusiv al bolilor tropicale.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe scena internațională, măsurile luate la 
nivelul Uniunii asigură o „masă critică” 
care să trezească interesul altor lideri în 
domeniul tehnologiei și să încurajeze 
parteneriatele internaționale în vederea 
atingerii obiectivelor Uniunii. Acest lucru 
va facilita interacțiunea partenerilor 
internaționali cu Uniunea, în vederea 
dezvoltării unor acțiuni comune în care 
există interese și beneficii reciproce.

Pe scena internațională, măsurile luate la 
nivelul Uniunii asigură o „masă critică” 
care să trezească interesul altor lideri în 
domeniul tehnologiei și să încurajeze 
parteneriatele internaționale în vederea 
atingerii obiectivelor Uniunii. Acest lucru 
va facilita interacțiunea partenerilor 
internaționali cu Uniunea, în vederea 
dezvoltării unor acțiuni comune în care 
există interese și beneficii reciproce. În 
acest sens, se va acorda o atenție 
deosebită inițiativelor și angajamentelor 
internaționale ale Uniunii cu privire la 
accesul universal la energie și la măsurile 
de adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora.
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 
inovatoare prin angajarea cetățenilor, 
întreprinderilor și a utilizatorilor în 
cercetare și inovare, precum și promovarea 
unor politici de cercetare și inovare 

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 
inovatoare prin angajarea cetățenilor, 
întreprinderilor și a utilizatorilor în 
cercetare și inovare, precum și promovarea 
unor politici de cercetare și inovare 
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coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spațiului european al cercetării (ERA) și 
dezvoltării condițiilor-cadru pentru 
inovare.

coordonate care implică țările terțe. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spațiului european al cercetării (ERA) și 
dezvoltării condițiilor-cadru pentru 
inovare.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea unei cooperări coerente și 
eficiente cu țările terțe.

(d) promovarea unei cooperări coerente și 
eficiente cu țările terțe, inclusiv în ceea ce 
privește accesul la rezultatele cercetării și 
la informațiile legate de cercetare.
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