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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul Orizont 2020, după cum este menționat în comunicarea Comisiei care însoțește 
programul, urmărește implementarea obiectivelor emblematice ale Uniunii inovării, vizând în 
mod specific provocările societale curente și consolidarea legăturii dintre cercetarea 
ascendentă și, respectiv, descendentă și comercializare. Se vizează, de asemenea, continuarea 
măsurilor de simplificare și creșterea gradului de participare al IMM-urilor. Multe provocări 
societale țin de competențele Comisiei ENVI, cum ar fi clima, eficiența utilizării resurselor, 
energia nepoluantă și transportul nepoluant, precum și sănătatea și siguranța alimentară. 
Raportorul salută cu căldură propunerile Comisiei, dar dorește să pună un accent mai mare pe 
unele dintre aspectele menționate.

În prezentul aviz, raportorul a optat pentru o abordare holistică, aceasta fiind calea cea mai 
bună pentru a consolida într-o măsură și mai mare prioritățile Comisiei ENVI. Acest prim 
raport ar trebui considerat, de asemenea, ca document redactat în deschiderea dezbaterii 
referitoare la acest program complex, care prezintă o importanță deosebită pentru creșterea 
economică durabilă și ecologică în Uniunea Europeană și, de asemenea, pentru promovarea 
unei societăți sănătoase. 

Avizul se apleacă îndeosebi asupra provocărilor societale și propune consolidarea unor 
aspecte legate de sănătate, siguranța alimentară, climă și mediu.

Sănătate 
Având în vedere valoarea sa adăugată deosebită pentru tratamentele inovatoare, de exemplu în 
medicina regenerativă, ar trebui să se sprijine în continuare cercetarea în domeniul celulelor 
sușă, prin explorarea alternativelor existente la celulele sușă embrionare și ținând seama, în 
același timp, de considerentele etice. Ar trebui să se acorde o atenție specială cercetării și 
inovării în domeniul tratării bolilor. Ar trebui crescut sprijinul public acordat activităților de 
cercetare/dezvoltare (C&D) în domeniul bolilor rare și ar trebui să se promoveze partajarea 
informațiilor. Nevoile pacienților ar trebui să fie un factor de promovare a inovării în 
domeniul sănătății și a finanțării activităților de C&D. În plus, activitățile de C&D în 
domeniul sănătății mediului și activitățile de inovare ar trebui finanțate în mod corespunzător. 

Siguranța alimentară
Se propune extinderea domeniului provocărilor societale legate de siguranța alimentară prin 
deschiderea sa la toate aspectele legate de siguranța alimentară.  

Clima și mediul 
Echilibrul dintre aspectele economice, sociale și ambientale ale cercetării și inovării ar trebui 
monitorizate periodic și eficient. Ar trebui consolidat sprijinul acordat surselor de energie 
regenerabile. Creșterea eficienței surselor de energie regenerabile poate să facă acest domeniu 
mai atractiv din punct de vedere economic, combătând, în același timp, schimbările climatice, 
scăzând dependența noastră de combustibilii fosili și promovând o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon.  

Orizont 2020 este un program-cheie care ar putea ajuta UE să reducă și mai mult emisiile de 
gaze și de particule dăunătoare pentru mediu și pentru sănătate, fără a fi o povară pentru 
industrii sau pentru statele membre. 

Aspecte orizontale 
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Este nevoie de o integrare mai bună a inițiativelor emblematice Uniunea Inovării și a celor din 
domeniul eficienței cercetării în programul Orizont 2020; prin urmare, aceasta este prevăzută 
în aviz. Pentru a beneficia la maximum de proiectele de C&D și inovare în întreaga Uniune 
Europeană ar trebui să se monitorizeze cu strictețe complementaritatea programului Orizont 
2020 cu alte fonduri naționale și ale Uniunii. În plus, se propune, de asemenea, creșterea 
participării IMM-urilor, care pot fi principiul activ pentru o creștere economică nepoluantă și 
sustenabilă.  Un aspect important referitor la indicatorii de performanță, care monitorizează 
punerea în aplicare a obiectivelor programului Orizont 2020, este, de asemenea, abordat în 
raport. 
Introducerea unor amendamente suplimentare referitoare la segregarea bugetelor și 
obiectivelor de cercetare în lanțul de inovare, precum și la simplificare este amânată până 
după viitoarea dezbatere a Comisiei ENVI referitoare la programul Orizont 2020.
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AMENDAMENTE
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume
generarea excelenței științifice în vederea 
consolidării excelenței științifice de nivel 
mondial a Uniunii, promovarea unei 
poziții de lider în sectorul industrial în 
vederea sprijinirii întreprinderilor, inclusiv 
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și 
a inovării, și abordarea provocărilor 

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume creșterea 
nivelului de excelență științifică în 
Europa în vederea consolidării poziției 
Uniunii ca bază a excelenței științifice de 
nivel mondial, promovarea unei poziții de 
lider în sectorul industrial în vederea 
sprijinirii întreprinderilor, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și a 
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societale, pentru a contracara în mod direct 
provocările identificate în Strategia Europa 
2020 prin sprijinirea activităților de 
cercetare care acoperă întregul spectru, de 
la cercetare la piață.  Orizont 2020 ar trebui 
să sprijine toate etapele lanțului inovării, în 
special activități mai apropiate de piață, 
inclusiv instrumentele financiare 
inovatoare, precum și inovația 
netehnologică și socială, și urmărește să 
răspundă nevoilor de cercetare ale unui 
larg spectru de politici ale Uniunii, punând 
accentul pe utilizarea pe scară cât mai largă 
și diseminarea cunoștințelor generate de 
activitățile finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

inovării, și abordarea provocărilor 
societale, pentru a contracara în mod direct 
provocările identificate în Strategia Europa 
2020 prin sprijinirea activităților de 
cercetare care acoperă întregul spectru, de 
la cercetare la piață. Orizont 2020 ar trebui 
să sprijine toate etapele lanțului inovării, în 
special activități mai apropiate de piață, 
inclusiv instrumentele financiare 
inovatoare, precum și inovația 
netehnologică și socială, și urmărește să 
răspundă nevoilor de cercetare ale unui 
larg spectru de politici ale Uniunii, punând 
accentul pe utilizarea pe scară cât mai largă 
și diseminarea cunoștințelor generate de 
activitățile finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o 
bună informare a cetățenilor și a 
societății civile cu privire la aspectele 
legate de cercetare și inovare prin 
promovarea educației științifice, prin 
facilitarea accesului la cunoștințe 
științifice, prin dezvoltarea unor agende de 
cercetare și inovare responsabile care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile și prin 
facilitarea participării acestora la 
activitățile din cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate, Orizont 2020 ar trebui 
să favorizeze cercetarea și inovarea 
responsabile, prin participarea activă a 
actorilor societății (cercetătorii, cetățenii 
și societatea civilă, factorii de decizie 
politică și sectorul industrial) la procesul 
de cercetare și inovare, în special prin
garantarea asimilării dimensiunii de gen; 
prin promovarea educației științifice, prin
garantarea respectării legislației etice și 
promovarea aderării la cele mai înalte 
standarde etice la nivel mondial; prin 
creșterea accesibilității și a gradului de 
reutilizare a rezultatelor cercetării 
finanțate din fonduri publice, în special 
publicațiile și datele științifice; prin
facilitarea accesului la cunoștințe 
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științifice, prin dezvoltarea unui cadru de 
guvernanță care să răspundă preocupărilor 
și așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și care facilitează participarea
acestora la activitățile din cadrul Orizont 
2020.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Accesibilitatea acțiunilor de 
informare și comunicare referitoare la 
programul Orizont 2020, inclusiv 
comunicarea cu privire la proiectele 
finanțate și rezultatele acestora, impun 
furnizarea unor formate general 
accesibile. Formatele accesibile includ, 
dar nu se limitează la: caractere mărite, 
scriere Braille, text ușor de citit, format 
audio, video și electronic.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Punerea în aplicare a programului
Orizont 2020 ar trebui să răspundă 
oportunităților și dezvoltării științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății, precum și celor din 
domeniul ambiental. Astfel, agendele 
trebuie stabilite în cooperare cu părțile 
interesate din toate sectoarele vizate și este 
necesar să se permită o marjă suficientă de 
flexibilitate pentru a ține cont de noile 
evoluții; cu toate acestea, programul 
Orizont 2020 trebuie să recunoască 
nevoia de a asigura o poziție de lider 
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utilizându-se totodată structurile relevante, 
cum ar fi platformele tehnologice 
europene, inițiativele comune de 
programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

pentru instituțiile europene, pentru a 
garanta competitivitatea la nivel mondial, 
în special în domeniul biotehnologiei .
Este necesar să se recurgă în permanență la 
expertiză externă pe parcursul derulării 
programului-cadru Orizont 2020, 
utilizându-se totodată structurile relevante, 
cum ar fi platformele tehnologice 
europene, inițiativele comune de 
programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Programul Orizont 2020 ar trebui, 
de asemenea, să îi convingă pe 
cercetătorii europeni să rămână în 
Europa, să atragă în Europa cercetători 
din întreaga lume și să facă din Europa o 
destinație mai atractivă pentru cei mai 
buni cercetători. Ar trebui, prin urmare, 
luată în considerare, la nivel european, 
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instituirea unor sisteme de impozitare 
atractive, coordonate, pentru cercetători.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Activitățile desfășurate în cadrul
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei
în domeniul cercetării și inovării, în 
special prin abordarea cauzelor profunde 
ale dezechilibrului de gen, prin 
exploatarea deplină a potențialului 
cercetătoarelor și cercetătorilor și prin 
integrarea dimensiunii de gen în 
conținutul proiectelor în vederea 
îmbunătățirii calității cercetării și 
stimulării inovării. Acțiunile ar trebui să 
vizeze, de asemenea, punerea în aplicare a 
principiilor referitoare la egalitatea de 
șanse între femei și bărbați, astfel cum 
sunt prevăzute la articolele 2 și 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la 
articolul 8 din TFUE.

(23) Activitățile de cercetare finanțate 
prin programul Orizont 2020 ar trebui să
respecte acquis-ul comunitar al UE în 
ceea ce privește egalitatea de șanse între 
bărbați și femei. Programul Orizont 2020
ar trebui să țină cont de excelența 
științifică și de calificările profesionale 
ale personalului științific și de cercetare 
de ambele sexe implicat în cercetare și 
inovare. Pentru a asigura utilizarea 
eficientă a finanțării UE, principalul 
criteriu de distincție pentru fondurile UE 
destinate cercetării ar trebui să îl 
reprezinte excelența proiectului științific 
și calificările profesionale ale 
personalului de cercetare.

Amendamentul 9

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 

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale.
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele motivate și actualizate în mod 
periodic emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii, lucru care implică, drept 
condiție preliminară, o metodă 
transparentă de selectare, la baza căreia 
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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.

se află independența și experiența 
științifică a membrilor Grupului european 
pentru etică în domeniul științei și al 
noilor tehnologii (GEE). 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, inclusiv 
prin dezvoltare strategică, integrare și 
utilizarea unor instrumente și tehnologii 
inovatoare, care nu se bazează pe 
utilizarea animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.

Justificare

Obiectivul politic al reducerii și, în cele din urmă, înlocuirii utilizării animalelor ar trebui să 
fie legat de abordarea practică care va fi necesară pentru a transforma acest obiectiv în 
realitate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată 

(25) Terapiile cu celule sușă și-au 
demonstrat importanta valoare adăugată 
prin faptul că au dus la descoperiri de 
excepție în domeniul tratării bolilor. Prin 
urmare, Uniunea ar trebui să continue să 
sprijine cercetările în acest domeniu. 
Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea celulelor 
sușă umane, fie ele adulte sau chiar
embrionare, este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte.
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nicio activitate în cadrul unui stat
membru în care această activitate este 
interzisă.

Proiectele care implică utilizarea celulelor 
sușă embrionare pot fi finanțate, cu 
condiția ca acestea să fi fost aprobate în 
mod corespunzător de către statele
membre respective. În cazul în care acest 
lucru este permis de legislația națională,
ar trebui luată în considerare crearea și 
întreținerea unor bănci publice cu celule 
sușă embrionare umane. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Comisia ar trebui să sprijine în mod 
activ cercetarea al cărei scop este 
dezvoltarea de alternative la celulele sușă 
embrionare. Descoperirea recentă a 
celulelor sușă pluripotente induse a 
deschis un nou domeniu de cercetare, 
dincolo de oportunitățile de cercetare în 
domeniul celulelor sușă adulte și 
embrionare, care există de câțiva ani, 
oferind, astfel, noi speranțe pacienților 
care așteaptă un tratament. Totuși, 
Comisia ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător și de interesul comunității 
științifice în toate tipurile de activități de 
cercetare în domeniul celulelor sușă și, 
prin urmare, ar trebui să nu manifeste 
vreo preferință pentru vreuna dintre ele, 
analizând, în același timp, problemele 
etice ridicate de fiecare categorie de celule 
sușă. 
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Amendamentul 12

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, 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. În 
plus, ar trebui asigurată 
complementaritatea dintre programul 
Orizont 2020 și programele finanțate la 
nivel național. Ar trebui ca și Curtea de 
Conturi să țină seama de această 
complementaritate la evaluarea punerii în 
aplicare a programului Orizont 2020.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) IMM-urile constituie o sursă
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi.

(27) IMM-urile constituie o sursă esențială
de inovare, creștere economică și locuri de 
muncă în Europa. Prin urmare, în cadrul 
Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru a maximiza impactul 
programului Orizont 2020, ar trebui 
acordată o atenție specială abordărilor 
multidisciplinare, interdisciplinare și 
transdisciplinare, acestea fiind elemente 
necesare pentru a realiza progrese 
științifice majore. În știință, progresele au 
loc deseori la granițele sau intersecțiile 
între discipline și cunoaștere. În plus, 
complexitatea problemelor și a 
provocărilor cu care se confruntă Europa 
impune soluții care nu pot fi abordate 
decât prin cooperarea dintre mai multe 
discipline și actori societali.

Justificare

Multidisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt esențiale pentru 
progresele în domeniul științei și inovării. Deseori, complexitatea problemelor actuale nu 
poate fi abordată de către o singură disciplină științifică sau de către cercetători în mod 
izolat. Prin urmare, este nevoie în mod periodic de obiective comune sau de structuri 
cognitive comune în rândul disciplinelor și al actorilor societali, pentru a găsi și dezvolta 
cele mai bune soluții. Din acest motiv, programul Orizont 2020 ar trebui nu numai să 
prevadă, ci și să promoveze cooperarea multidisciplinară și interdisciplinară.

Amendamentul 15

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 

(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 
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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.

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 și a obiectivelor RIO+20.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Participarea echipelor de cercetători 
la diferite proiecte ar trebui avută în 
vedere ca un mijloc de consolidare a 
calității și ca o posibilitate de cooperare 
internațională.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări a activităților de control și de
gestionare a riscurilor în materie de 
finanțare a cercetării în Uniune și a 
solicitat realizarea unui nou echilibru între 
încredere și control și între asumarea de 
riscuri și evitarea riscurilor. Parlamentul 
European, în rezoluția sa din 11 noiembrie 
2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de 
cercetare, a solicitat o schimbare 
pragmatică în vederea simplificării 
administrative și financiare și stipulează că 
gestionarea finanțării cercetării europene ar 

(32) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări privind dezvoltarea unei strategii
de gestionare a riscurilor bazate pe dovezi, 
ca parte a strategiei Uniunii în materie de 
finanțare a cercetării. Cu această ocazie, 
Consiliul a solicitat realizarea unui nou 
echilibru între încredere și control și între 
asumarea de riscuri și evitarea riscurilor.
Parlamentul European, în rezoluția sa din 
11 noiembrie 2010 referitoare la 
simplificarea implementării programelor-
cadru de cercetare, a solicitat o schimbare 
pragmatică în vederea simplificării 
administrative și financiare și stipulează că 
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trebui să se bazeze într-o mai mare măsură 
pe încredere și toleranță față de risc în 
raport cu participanții. Raportul de 
evaluare intermediară a celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare (2007-
2013) concluzionează că este necesară o 
abordare mai radicală pentru a realiza un 
salt spectaculos în direcția simplificării și 
că trebuie reechilibrat raportul între risc 
și încredere.

gestionarea finanțării cercetării europene ar 
trebui să se bazeze într-o mai mare măsură 
pe încredere și toleranță față de risc în 
raport cu cercetătorii. Raportul de evaluare 
intermediară a celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare (2007-
2013) concluzionează că este necesară o 
abordare mai radicală pentru a realiza un 
salt spectaculos în direcția simplificării
procedurilor care să demonstreze 
încrederea Uniunii în cercetători, 
încurajându-i pe aceștia să își asume 
riscurile necesare pentru a asigura un 
progres accelerat în știință și tehnologie.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Gestionarea eficientă a performanței, 
inclusiv evaluarea și monitorizarea, 
presupun dezvoltarea unor indicatori de 
performanță specifici care pot fi măsurați 
în timp, care sunt realiști și reflectă logica 
de intervenție și care sunt relevanți pentru 
ierarhizarea corespunzătoare a obiectivelor 
și a activităților.  Ar trebui să se instituie 
mecanisme adecvate de coordonare a 
punerii în aplicare și a monitorizării 
programului-cadru Orizont 2020 cu 
monitorizarea progreselor înregistrate, a 
realizărilor și a funcționării ERA.

(35) Gestionarea eficientă a performanței, 
inclusiv a evaluării și monitorizării, 
presupune dezvoltarea unor indicatori de 
performanță specifici comuni la nivel 
european, care pot fi măsurați în timp, care 
sunt realiști și reflectă logica de intervenție
și care sunt relevanți pentru ierarhizarea 
corespunzătoare a obiectivelor și a 
activităților. Ar trebui să se instituie 
mecanisme adecvate de coordonare a 
punerii în aplicare și a monitorizării 
programului-cadru Orizont 2020 cu 
monitorizarea progreselor înregistrate, a 
realizărilor și a funcționării ERA.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și de promovare a unei 
exploatări mai bune a potențialului 
industrial al politicilor de inovare, 
cercetare și dezvoltare tehnologică.

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și de promovare a unei 
exploatări mai bune a potențialului
societal, economic și industrial al 
politicilor de inovare, cercetare și 
dezvoltare tehnologică.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „infrastructuri de cercetare” 
înseamnă facilități, resurse, sisteme 
organizaționale și servicii utilizate de 
către comunitățile de cercetare pentru a 
întreprinde acțiuni de cercetare și inovare 
în domeniile lor. Atunci când este 
relevant, acestea pot fi utilizate și în afara 
sferei cercetării, spre exemplu pentru 
educație sau servicii publice. Aceasta 
include: principalele echipamente 
științifice (sau seturi de instrumente); 
resurse bazate pe cunoaștere, cum ar fi 
colecțiile, arhivele sau datele științifice; 
infrastructuri electronice, cum ar fi 
sisteme de date, de calcul și de software, 
rețele de comunicații și sisteme de 
promovare a deschiderii și încrederii 
digitale; orice alt tip de infrastructură de 
o natură unică, esențială pentru 
dobândirea excelenței în domeniul 
cercetării și inovării.

Justificare

Pentru a avea o definiție comună referitoare la conceptul de infrastructură, este necesară 
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includerea într-un document legislativ a conceptului deja utilizat, care să lărgească 
interpretarea tradițională, legată de clădiri și investiții fizice.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) „transfer de tehnologie 
transeuropean” înseamnă transferul de 
rezultate științifice și de tehnologie între 
organismele publice și private situate în 
diferite state membre ale UE;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) „specializare inteligentă” înseamnă 
conceptul de dezvoltare a C&D și a 
politicii de inovare a Uniunii Europene. 
Obiectivul specializării inteligente este de 
a promova utilizarea eficientă și efectivă a 
investițiilor publice prin utilizarea 
sinergiilor între țări și regiuni și 
consolidarea capacității lor inovatoare. 
Strategia specializării inteligente constă 
într-un program de strategie multianual 
al cărui obiectiv este dezvoltarea unui 
sistem funcțional de cercetare și inovare 
național sau regional.

Justificare

Specializarea inteligentă este exercițiul ce trebuie făcut de regiuni pentru identificarea 
propriilor capacități și elaborarea viitorului lor program strategic regional. Este o solicitare 
de jos în sus care permite transferul de fonduri de la fondurile structurale către programul 
inovare și Orizont 2020.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii și a inițiativelor 
emblematice „Uniunea Inovării” și „o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de 
transferare a rezultatelor cercetării spre 
toate nivelurile de educație, de sprijinire a 
creșterii IMM-urilor, de creare de noi 
locuri de muncă, de îmbunătățire a 
sănătății și a rezultatelor asistenței 
medicale, de potențare a cercetării ca 
sursă de inovare și de asigurare a
sustenabilității pe termen lung a Europei, 
precum și a dezvoltării sale economice și a 
rezistenței sale, a incluziunii sociale și a 
competitivității industriale prin 
demonstrarea unui spirit de conducere 
eficient în ceea ce privește utilizarea 
resurselor și al energiei, cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon. Transferul de 
tehnologie transeuropean ar trebui să fie 
principalul instrument în îndeplinirea 
acestor obiective.

Justificare

Educația reprezintă un aspect emblematic al Strategiei Europa 2020. Este un element esențial 
pentru soliditatea Europei. Ar trebui incluse transferurile de la programele științifice la 
programele educative.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel,
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

(1) Orizont 2020 contribuie la creșterea 
economică prin dezvoltarea unei economii
eficiente în ceea ce privește utilizarea 
resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, care să fie bazată pe cunoaștere, 
sustenabilitate și inovare în cadrul Uniunii,
prin mobilizarea de fonduri suplimentare 
suficiente pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare. Astfel, Orizont 2020 sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 și a inițiativelor emblematice 
„Uniunea Inovării” și „o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”, precum și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament nu finanțează 
dezvoltarea organismelor modificate 
genetic pentru introducerea deliberată a 
acestora în mediu, alimente sau hrană 
pentru animale și activitățile de cercetare 
și infrastructura conexe.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) Cunoaștere, știință și tehnologie. 
Științele vieții, sănătate, pământ, mediu, 
resurse naturale și securitate alimentară.

Justificare

Există o diferență între tehnologii, științele inginerești, cercetarea privind nevoile umane și 
sociale.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) Domeniul social, economic și științe 
umaniste. Provocări demografice, 
educație, aspecte teritoriale, guvernanță, 
cultură, conținuturi digitale, științe 
umaniste, patrimoniu cultural și domenii 
nemateriale ale cunoașterii.

Justificare

Sunt importante domeniile nemateriale ale cunoașterii, deoarece este necesară adaptarea la 
schimbările globale.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Orizont 2020 este de 87 740 de
milioane EUR, din care o sumă maximă de
86 198 de milioane EUR este alocată 
activităților în temeiul titlului XIX din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE).

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Orizont 2020 este de XXX
milioane, din care o sumă maximă de
98,2% este alocată activităților în temeiul 
titlului XIX din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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(2) Suma pentru activitățile prevăzute la 
titlul XIX din TFUE este distribuită după 
cum urmează între prioritățile stabilite la 
articolul 5 alineatul (2):

(2) Suma pentru activitățile prevăzute la 
titlul XIX din TFUE este distribuită după 
cum urmează între prioritățile stabilite la 
articolul 5 alineatul (2):

(a) excelența științifică, 27 818 de milioane 
EUR;

(a) excelența științifică, 29%;

(b) poziția de lider în sectorul industrial,
20 280 de milioane EUR;

(b) poziția de lider în sectorul industrial,
25,2%;

(c) provocări societale, 35 888 de milioane 
EUR.

(c) provocări societale, 40,3%.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă
2 212 de milioane EUR.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă
2,5% din bugetul total.

(...) (...)

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1542 de milioane EUR este 
pusă la dispoziție de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie pentru 
activitățile prevăzute la titlul XVII din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. A doua alocare de până la 
1 652 de milioane EUR este pusă la 
dispoziție și va face obiectul revizuirii 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1). 
Această sumă suplimentară este furnizată 
pe o bază proporțională, astfel cum se 
indică în anexa II, din suma pentru 
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 
prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 
suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la 
alineatul (2) litera (c).

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3 % din bugetul total, astfel 
cum este prevăzut în anexa II.

Această finanțare sub formă de două 
alocări multianuale acoperă:
(a) pentru prima alocare, evoluțiile în 
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curs ale actualelor comunități ale 
cunoașterii și inovării (denumite în 
continuare „CCI”) și fondurile inițiale 
pentru lansarea celui de-al doilea val de 
trei noi CCI;
(b) pentru a doua alocare, evoluțiile 
actuale ale CCI-urilor lansate deja și 
fondurile inițiale pentru lansarea celui de 
al treilea val de trei noi CCI.
A doua alocare este pusă la dispoziție în 
urma evaluării prevăzute la articolul 26 
alineatul (1), ținând seama în special de:
(a) calendarul convenit pentru lansarea 
celui de al treilea val de CCI-uri;
(b) nevoile financiare programate ale 
CCI-urilor existente în funcție de 
dezvoltarea specifică a acestora.
(c) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a CCI-urilor sale 
la obiectivele Orizont 2020.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea și

(iii) au legături politice, economice și 
geografice strânse cu Uniunea și

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) au un sistem juridic bazat pe 
principiile democratice și pe o funcție 
publică eficientă;
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei;
activități orientate spre viitor; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice și procese transparente și 
interactive care asigură sprijin cercetării și 
inovării responsabile.

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; platforme ale 
societății civile fără scop lucrativ; structuri 
de dialog, create în temeiul acordurilor 
internaționale în domeniul științei și 
tehnologiei; reprezentanți ai sectorului 
industrial (în special în cazul IIE-urilor);
activități orientate spre viitor; consultări 
publice specifice (de exemplu, cu 
organizațiile pacienților, atunci când este 
implicată cercetarea în domeniul 
sănătății); consultarea activă a 
organizațiilor persoanelor cu dizabilități 
și procese transparente și interactive care 
asigură sprijin cercetării și inovării 
responsabile.

Justificare

Pentru a produce tipul de cercetare care este util și semnificativ pentru societate, este 
esențial ca persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative să fie pe deplin 
incluse în procesul decizional din cadrul programului Orizont 2020. Acest lucru este crucial 
dacă se dorește garantarea faptului că cercetarea europeană furnizează rezultate care să 
răspundă nevoilor societății și cetățenilor, în special ale persoanelor cu dizabilități. În 
prezent, nu este menționată implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor lor 
reprezentative în cercetarea din cadrul Orizont 2020, iar propunerea ar trebui modificată așa 
cum a fost propus.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura relevanța societală 
a nevoilor de cercetare și a priorităților 
stabilite în temeiul provocărilor societale, 
Comisia instituie platforme de dialog între 
reprezentanții societății civile și 
cercetători.

Amendamentul 33

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 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

(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, unei abordări sistemice a 
problemelor spațiale, urbane și teritoriale, 
schimbărilor climatice,existenței unor 
mări și oceane sănătoase și dezvoltării 
durabile, promovării funcționării și 
realizării ERA, dezvoltării cercetării în 
domeniul științelor juridice europene,
cooperării cu țările terțe, cercetării și 
inovării etice și responsabile, inclusiv
respectării egalității de oportunități între 
bărbați și femei în domeniul cercetării,
guvernanței mai inclusive în domeniul 
cercetării, cercetării participative, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare pentru 
ambele sexe, precum și facilitării 
mobilității transfrontaliere și intersectoriale 
a cercetătorilor.

Justificare

Din program lipsesc cu desăvârșire aspectele legate de teritoriu, o dimensiune spațială, de 
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utilizarea terenurilor, de regiuni și orașe. Acesta este un element central al provocărilor 
societale și trebuie integrat în toate acțiunile.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a garanta faptul că 
îngrijorările transversale sunt luate în 
considerare în mod adecvat în cadrul 
implementării programului Orizont 2020, 
Comisia efectuează o evaluare economică, 
societală, etică și de sustenabilitate, 
precum și o evaluare a programelor de 
cercetare specifice, ca parte a 
monitorizării periodice și evaluării 
programului Orizont 2020.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Dacă Europa dorește să aibă un sistem de educație și formare competitiv, trebuie să 
transferăm către programe rezultatele cercetării.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Cercetarea și inovarea responsabile

Pentru a garanta o relație armonioasă și 
eficientă între știință și societate, 
programul Orizont 2020 promovează în 
mod activ cercetarea și inovarea 
responsabile. Aceasta înseamnă 
promovarea unui cadru de guvernanță 
care încurajează actorii societali să 
coopereze pe durata întregului proces de 
cercetare și inovare pentru a-l alinia mai 
bine, alături de rezultate și impacturi, la 
așteptările, nevoile și valorile societății. 
Acest cadru de guvernanță cuprinde în 
special:
(a) asigurarea unui angajament public 
efectiv pentru a consolida cercetarea și 
inovarea, inclusiv cercetarea 
participativă, în cadrul căreia actorii 
societali co-produc cunoaștere pentru a 
răspunde nevoilor societății;
(b) integrarea dimensiunii de gen 
menționată la articolul 15;
(c) furnizarea de acces online gratuit și 
reutilizarea informațiilor științifice, așa 
cum este menționat la articolul 15b;
(d) echiparea, prin intermediul educației, 
a viitorilor cercetători și a altor actori 
societali cu cunoștințele și instrumentele 
necesare pentru a participa pe deplin și a-
și asuma responsabilitatea în cadrul 
procesului de cercetare și inovare;
(e) garantarea respectării principiilor 
etice menționate la articolul 16 alineatul 
(1).
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitate de șanse între bărbați și femei în 
cadrul cercetării

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Orizont 2020 trebuie să respecte excelența 
științifică și calificările profesionale ale 
profesioniștilor în domeniul cercetării 
atunci când promovează egalitatea de 
șanse între bărbați și femei în activitățile 
de cercetare și inovare.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Egalitatea cercetătorilor

Programul Orizont 2020 contribuie la 
atractivitatea carierei cercetătorilor în 
Europa. Drept urmare, acesta va fi 
implementat în așa fel încât să promoveze 
crearea unei piețe unice pentru 
cercetători, în special prin furnizarea de 
mecanisme adecvate menite să reducă 
disparitățile în ceea ce privește 
remunerarea cercetătorilor.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului, protocoalele adiționale, 
precum și Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap. Activitățile de 
cercetare țin seama, de asemenea, de 
articolul 13 din TFUE și limitează 
folosirea animalelor în cercetare și 
testare, în vederea înlocuirii, în cele din 
urmă, a utilizării animalelor, inclusiv prin 
dezvoltare strategică, integrare și 
utilizarea unor instrumente și tehnologii 
inovatoare, care nu se bazează pe 
utilizarea animalelor.

Justificare

La 23 decembrie 2010, UE a devenit parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, care a intrat în vigoare la 22 ianuarie 2011. Este primul 
tratat în domeniul drepturilor omului la care UE a devenit parte și toate politicile și actele 
legislative ale UE ar trebui să respecte această convenție internațională.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
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dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare pe motive de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
dizabilități, vârstă și nevoii de a asigura 
nivele ridicate de protecție a sănătății 
umane.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scop de reproducere;

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scopuri de reproducere, 
terapeutice sau științifice;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care este 
clasificată drept cauzatoare a unor 
suferințe grave pentru animalele 
vertebrate;

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze activitatea de cercetare care cauzează suferințe grave 
animalelor vertebrate.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activități de cercetare care implică 
primate capturate în sălbăticie sau 
primate neumane de tipul F1;

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze activități de cercetare care implică primate capturate în 
sălbăticie sau primate neumane de tipul F1.

 Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă 
umane, atât adulte, cât și embrionare, 
poate fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Se sprijină activitățile de cercetare 
care vizează dezvoltarea și îmbunătățirea 
terapiilor bazate pe celule sușă umane. 
Poate fi finanțată cercetarea tuturor 
tipurilor de celule sușă umane, inclusiv a 
celor embrionare, în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Pentru a putea 
fi folosite în cadrul cercetării, celulele 
sușă embrionare trebuie să fi fost obținute 
doar din embrioni supranumerari 
concepuți prin intermediul fertilizării in 
vitro și care nu sunt necesari în scopul 
reproducerii. În plus, programul Orizont 
2020 va sprijini activitățile de cercetare
care urmăresc dezvoltarea de alternative 
la celulele sușă embrionare umane.
Nu se acordă finanțare activităților de 
cercetare interzise în toate statele membre.
Nu se finanțează nicio activitate în cadrul 
unui stat membru în care activitatea 
respectivă este interzisă.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Complementaritatea cu alte inițiative Complementaritatea cu alte programe 
naționale și programe ale Uniunii

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii și naționale, 
inclusiv fondurile cu gestionare partajată 
cum ar fi fondurile structurale și de 
coeziune și Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor (COSME). În acest scop, Comisia 
dezvoltă instrumente adecvate pentru a 
evalua gradul de complementaritate. În 
cadrul raportului său anual de descărcare 
de gestiune prezentat Parlamentului 
European, la evaluarea punerii în 
aplicare a programului Orizont 2020, 
Curtea de Conturi Europeană ține seama, 
de asemenea, de principiul 
complementarității.

Justificare

Chiar dacă sinergiile cu alte programe ale Uniunii sunt bine-venite și dezirabile, pentru a 
asigura cheltuirea eficientă a fondurilor Uniunii destinate cercetării și inovării ar trebui să 
se evite dublarea eforturilor prin asigurarea unei mai bune coordonări între aceste programe 
și programul Orizont 2020. Prin urmare, Comisia ar trebui să asigure această coordonare în 
cadrul procesului de implementare.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Coordonarea strategică

Comisia garantează coordonarea 
strategică a activităților de cercetare și 
inovare din cadrul programului Orizont 
2020, dacă este necesar prin instituirea 
unor comitete directoare sectoriale 
compuse din cercetători de cel mai înalt 
nivel care vor furniza asistență în 
procesul de stabilire a priorităților.

Justificare

Există nevoia de a asigura coordonare strategică, în special în domenii precum sănătatea, 
unde ciclurile de inovare sunt foarte lungi, chiar mai lungi decât durata actualului program. 
Comisia poate colabora cu cercetători de vârf în procesul de stabilire a priorităților de 
finanțare în cadrul programului Orizont 2020.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 20 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Justificare

IMM-urile sunt entitățile care au cea mai mare nevoie de sprijin pentru finanțarea 
activităților lor în materie de inovare. Prin urmare, ar trebui să le revină o cotă mai mare din 



AD\913296RO.doc 33/106 PE487.915v02-00

RO

buget.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;

(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii, în special natura 
transeuropeană;

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Parteneriatele public-privat vor fi 
finanțate prin intermediul unor cereri de 
ofertă deschise și competitive.

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijin în crearea și consolidarea 
rețelelor de asociații ale cercetătorilor, 
pacienților și părților interesate, pentru a 
îmbunătăți relațiile și schimburile dintre 
aceștia, sectoarele vizate, instituții și 
societatea civilă.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare și contribuie la îndeplinirea 
obligațiilor asumate la nivel internațional, 
cum ar fi realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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.
Aceste acțiuni includ, în special, 
consolidarea capacității de cercetare în 
țările în curs de dezvoltare și proiecte de 
cooperare concentrate asupra nevoilor 
specifice ale acestor țări în domenii 
precum sănătatea - inclusiv cercetarea în 
domeniul bolilor neglijate - agricultura, 
pescuitul și mediul și sunt implementate 
în condiții financiare adaptate 
capacităților acestora.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera a
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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, inclusiv cercetătorii și 
participanții cu dizabilități;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Pentru a simplifica accesul la 
informații și a dezvolta un instrument 
dotat cu toate informațiile solicitate de 
comunitatea de cercetare și ținând cont de 
nevoia de transparență, CORDIS, ca 
instrument digital, ar trebui revizuit și 
reformat într-un mod mai clar și mai 
flexibil. Noul CORDIS ar trebui finalizat 
înainte de luna iunie 2013.

Justificare

În prezent, CORDIS reprezintă unul dintre cele mai dificile programe de abordat. Dacă 
dorim să înlesnim accesul societății, al cercetătorilor și al întreprinderilor la informații, este 
necesară revizuirea programului și extinderea informațiilor, precum și simplificarea 
accesului la propuneri și subvenții.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) inițiativele de promovare a dialogului și 
a dezbaterii cu publicul referitoare la 
aspecte științifice, tehnologice și de 
inovare, precum și de valorificare a 

(e) inițiativele de promovare a dialogului și 
a dezbaterii cu publicul referitoare la 
aspecte științifice, tehnologice și de 
inovare, realizate prin implicarea 
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mijloacelor de comunicare sociale și a altor 
tehnologii și metodologii inovatoare.

comunității academice, precum și de 
valorificare a mijloacelor de comunicare 
sociale și a altor tehnologii și metodologii 
inovatoare, mai ales pentru a contribui la 
sensibilizarea publicului cu privire la 
beneficiile cercetării și inovării în 
domeniul provocărilor societale.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea, utilizarea eficientă a 
resurselor și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații și 
indicatori cu privire la subiecte 
transversale, cum ar fi cercetarea și 
inovarea responsabile, inclusiv
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cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

durabilitatea și schimbările climatice,
cercetarea în domeniul marin și maritim,
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura existența pe viitor în 
Uniune a unui mediu care să asigure o 
creștere reală a prosperității și a calității 
vieții, echilibrul dintre aspectele 
economice, sociale și de mediu va trebui 
monitorizat în mod regulat și eficient în 
timpul punerii în aplicare a programului 
Orizont 2020. În acest scop, Comisia 
instituie în avans un mecanism clar și 
transparent pentru acest tip de 
monitorizare.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia raportează și diseminează 
rezultatele acestei monitorizări.

(2) Comisia raportează și diseminează
anual rezultatele acestei monitorizări, 
transmițându-le inclusiv Parlamentului și 
Consiliului.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Comisia ar trebui să sprijine în mod 
activ cercetarea al cărei scop este 
dezvoltarea de alternative la celulele sușă 
embrionare. Descoperirea recentă a 
celulelor sușă pluripotente induse a 
deschis un nou domeniu de cercetare, 
dincolo de oportunitățile de cercetare în 
domeniul celulelor sușă adulte și 
embrionare, care există de câțiva ani, 
oferind, astfel, noi speranțe pacienților 
care așteaptă un tratament. Totuși, 
Comisia ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător și de interesul comunității 
științifice în toate tipurile de activități de 
cercetare în domeniul celulelor sușă și, 
prin urmare, ar trebui să nu manifeste 
vreo preferință pentru vreuna dintre ele, 
analizând, în același timp, problemele 
etice ridicate de fiecare categorie de celule 
sușă. 

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 
Comisia efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie. 
Astfel cum se prevede la articolul 6 
alineatul (3), a doua alocare a fondurilor 
destinate Institutului European de 
Inovare și Tehnologie este pusă la 
dispoziție în urma acestei evaluări. 
Evaluarea analizează progresele realizate 
de Institutul European de Inovare și 
Tehnologie în raport cu:

eliminat

(i) nivelul de utilizare a primei alocări de 
fonduri prevăzute la articolul 6 alineatul 
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(3), diferențiind între fondurile utilizate 
pentru lansarea primului val de CCI-uri 
și efectul fondurilor inițiale asupra celei 
de a doua faze, precum și capacitatea 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie de a atrage fonduri de la 
partenerii din cadrul comunităților 
cunoașterii și inovării și din sectorul 
privat, astfel cum se prevede în 
Regulamentul XX/2012 [Regulamentul 
IET revizuit];
(ii) calendarul convenit pentru lansarea 
celui de al treilea val de comunități ale 
cunoașterii și inovării și nevoile 
financiare programate ale comunităților 
existente în funcție de dezvoltarea 
specifică a acestora și
(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la prioritatea 
privind provocările societale și la 
obiectivul specific privind „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” ale programului Orizont 
2020.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrument nou: implementarea unui 
program clar pentru transferul științei, 
cercetării și inovării în conținutul 
procesului de învățământ de la toate 
nivelurile, precum și pentru adaptarea 
tehnologiilor la modurile de utilizare.

Amendamentul 65
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II Prioritatea„Poziția de lider în sectorul industrial” – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate,
ecoinovare, biotehnologie, fabricarea și 
prelucrarea avansate și spațiul. Se va 
acorda o atenție specială interacțiunilor și 
convergenței în cadrul diferitelor 
tehnologii și între acestea.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa I – partea III „Provocări Societale” – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

(b) securitatea, calitatea și siguranța
alimentară, agricultura durabilă, cercetarea 
marină și maritimă și bioeconomie;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa I – partea III „Provocări Societale” – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile
prime;

(e) măsurile luate în domeniul climei și al 
apei, utilizarea eficientă a resurselor și
utilizarea sustenabilă a materiilor prime;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa I – partea III „Provocări Societale” – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare provocare societală, 
prioritățile și obiectivele de cercetare vor 
fi stabilite în mod transparent și 
participativ prin implicarea echilibrată a 
diverșilor actori, inclusiv a comunității 
științifice, a cercetătorilor (de asemenea 
din organizații de cercetare mici), a 
sectorului public, a sectorului privat și, în 
special, a IMM-urilor, a organizațiilor 
societății civile și a altor părți interesate, 
după caz. În special, în ceea ce privește 
prioritățile de cercetare aferente 
provocărilor societale, Comisia va crea 
platforme specifice pentru dialogul dintre 
cetățeni și organizațiile societății civile, pe 
de o parte, și cercetători, pe de altă parte.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa I – partea III „Provocări Societale” – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice, inclusiv prin 
extinderea cunoștințelor referitoare la 
bolile umane și la căile de răspândire a 
substanțelor toxice și prin utilizarea unor 
instrumente și tehnologii celulare, 
genomice și de calcul pertinente pentru 
om în cercetarea din domeniul sănătății și 
în strategiile de evaluare a riscului 
aplicate de UE, prin asigurarea de asistență 
flexibilă, la diferite niveluri, pentru 
cercetarea colaborativă axată pe obiective 
și interdisciplinară și prin adoptarea unor 
practici de cercetare inovatoare, se 
urmărește identificarea și valorificarea 
oportunităților care oferă avantaje pe 
termen lung pentru cetățeni, economie și 
societate.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2.3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Prin promovarea ideilor inovatoare
(„FET Open”), FET sprijină cercetarea 
științifică și tehnologică embrionară, care 
explorează fundamente noi ale 
tehnologiilor complet noi ale viitorului, 
interpelând paradigmele actuale și 
lansându-se în zone necunoscute. Un 

(a) Prin promovarea ideilor inovatoare
(„FET Open”), FET sprijină cercetarea 
științifică și tehnologică emergentă, care 
explorează fundamente noi ale 
tehnologiilor complet noi ale viitorului, 
interpelând paradigmele actuale, cum ar fi 
utilizarea modelelor animale în cercetarea 
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proces de selecție ascendent, larg deschis 
către orice idei de cercetare, acumulează un 
portofoliu variat de proiecte specifice. Va 
fi esențială depistarea timpurie a noilor 
domenii, evoluții și tendințe promițătoare, 
împreună cu atragerea unor noi 
protagoniști cu potențial ridicat din 
domeniul cercetării și inovării.

biomedicală sau în testarea substanțelor 
chimice pentru a determina efectele lor 
negative asupra sănătății umane, și 
lansându-se în zone necunoscute. Un 
proces de selecție ascendent, larg deschis 
către orice idei de cercetare, acumulează un 
portofoliu variat de proiecte specifice. Va 
fi esențială depistarea timpurie a noilor 
domenii, evoluții și tendințe promițătoare, 
împreună cu atragerea unor noi 
protagoniști cu potențial ridicat din 
domeniul cercetării și inovării.

Justificare

Activitățile de cercetare din UE ar trebui să promoveze o schimbare a paradigmei cercetării 
biomedicale și a testării toxicității, astfel încât să se renunțe la testele pe animale în folosul 
metodelor moderne de testare a toxicității, caracteristice secolului 21. Evoluțiile din biologia 
moleculară, biotehnologie și din alte domenii pregătesc terenul pentru ameliorarea 
considerabilă a modului în care cercetătorii pot evalua riscurile pe care le prezintă pentru 
sănătate substanțele chimice cu potențial toxic. Aceste evoluții pot accelera testarea 
toxicității, o pot face mai puțin costisitoare și mai pertinentă pentru expunerea umană.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3.3 – litera a –  paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
cadrul rețelei de instituții-gazdă convenite 
și al pachetului financiar destinat unui 
proiect, va fi posibilă o flexibilitate 
deplină în ceea ce privește durata, 
instituția-gazdă și numărul stagiarilor. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
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absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3a. Crearea unei baze de date a 
rezultatelor cercetării și inovării
Scopul urmărit este de a crea și de a pune 
la dispoziție o bază de date cu rezultatele 
cercetărilor și inovărilor. Acest proces va 
fi deschis pentru colaborare 
internațională. Atât grupurile de 
cercetare, cât și întreprinderile vor 
alimenta această bază de date pentru a 
contribui la lansarea unei piețe a inovării 
și cooperării și pentru a stimula găsirea 
de posibili parteneri.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a menține și 
consolida poziția de lider la nivel mondial 
în domeniul tehnologiilor generice și 
cercetarea și inovarea în domeniul spațial, 
care susțin competitivitatea industrială într-
o serie de industrii și sectoare noi și 
emergente.

Obiectivul specific este de a menține și 
consolida poziția de lider la nivel mondial 
în domeniul tehnologiilor generice și 
cercetarea și inovarea în domeniul spațial, 
care susțin competitivitatea industrială într-
o serie de industrii și sectoare noi și 
emergente, inclusiv de a menține și 
consolida poziția de lider prin intermediul 
finanțării cercetărilor din domeniul 
sănătății, destinate realizării de progrese 
în cercetarea pertinentă pentru om, cum 
ar fi în tehnologiile de tip „-omică”, în 
instrumentele de calcul și alte instrumente 
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și tehnologii inovatoare, care nu se 
bazează pe utilizarea animalelor, pentru o 
mai bună identificare a căilor de 
răspândire a bolilor umane ca bază 
pentru elaborarea medicamentelor și 
testarea siguranței.

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mediul de afaceri la nivel mondial se 
schimbă rapid, iar obiectivele Strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii ridică 
provocări și oferă oportunități industriei 
europene. Europa trebuie să accelereze 
inovarea, transformarea cunoștințelor 
generate pentru a susține și a îmbunătăți 
produsele, serviciile și piețele existente, 
precum și pentru a crea altele noi.
Inovarea ar trebui exploatată în sensul cel 
mai larg, mergând dincolo de tehnologie, 
pentru a include aspectele antreprenoriale, 
organizaționale și sociale.

Mediul de afaceri la nivel mondial se 
schimbă rapid, iar obiectivele Strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii ridică 
provocări și oferă oportunități industriei 
europene. Europa trebuie să accelereze 
inovarea, transformând cunoștințele 
generate pentru a susține și a îmbunătăți 
calitatea și sustenabilitatea produselor, 
serviciilor și piețelor existente, precum și 
pentru a crea altele noi. Inovarea ar trebui 
exploatată în sensul cel mai larg, mergând 
dincolo de tehnologie, pentru a include 
aspectele antreprenoriale, organizaționale 
și sociale.

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile din cadrul componentei
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agenda privind cercetarea și 
inovarea definite de sectorul industrial și 
mediul de afaceri împreună cu
comunitatea de cercetare și se 

Activitățile din cadrul componentei
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agendele privind cercetarea 
și inovarea definite în colaborare cu
sectorul industrial și mediul de afaceri,
comunitatea de cercetare și cu alte 
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concentrează în mare măsură pe stimularea 
investițiilor în sectorul privat.

organizații interesate, precum 
organizațiile societății civile. Aceste 
activități vor avea ca scop nu numai 
tratarea nevoilor și preocupărilor comune 
dintr-un anumit sector, ci și sprijinirea 
implementării obiectivelor de politică din 
sectoarele specifice în cauză. Activitățile
se vor concentra în mare măsură pe 
stimularea investițiilor în sectorul privat.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 8 „O abordare integrată a tehnologiilor 
generice cheie"

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate, sistemele de 
producție avansate și ecoinovarea. Aceste 
tehnologii multidisciplinare care necesită 
cunoștințe avansate și investiții masive de 
capital privesc diverse sectoare, oferind 
premisele unui avantaj concurențial 
semnificativ pentru industria europeană. O 
abordare integrată care promovează 
combinarea, convergența și efectul de 
multiplicare pe orizontală a TGE în diferite 
cicluri de inovare și lanțuri valorice, poate 
produce rezultate de cercetare promițătoare 
și deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate, agricultură etc.
Numeroasele interacțiuni ale TGE și ale 
tehnologiilor generice vor fi exploatate, 
prin urmare, într-o manieră flexibilă, ca o 
sursă importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
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furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Justificare

Poziția de lider industrial în domeniul ecoinvațiilor va genera o mai bună performanță și 
rezistență ecologică a întregii economii, asigurând de asemenea rentabilitate și avantaje 
pentru activitatea comercială și pentru societate în ansamblu, atât pentru locuitorii rurali, cât 
și pentru cei urbani. Piața mondială (2020) a ecoindustriilor se extinde rapid, iar în UE, 
acest sector de afaceri cunoaște deja o dezvoltare rapidă. Programul Orizont 2020 trebuie să 
valorifice această situație. Ecoinovarea trebuie să pătrundă în toate sectoarele economiei și 
ale societății, creând baza unui avantaj competitiv semnificativ, pentru ca Europa să poată 
face față imperativului sustenabilității. Ecoinovarea este, așadar, o tehnologie generică 
esențială.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.1.3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) roboți și tehnologii avansate utilizate 
în domeniul sănătății și al dizabilităților;

Justificare

Tehnologiile avansate, precum roboții, reprezintă un factor esențial în domeniul sănătății.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.1.3 – litera f – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) îmbunătățirea eficienței energetice în 
domeniul TIC.

Amendamentul 80



PE487.915v02-00 48/106 AD\913296RO.doc

RO

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul nanotehnologiilor este
asigurarea unei poziții de lider a Uniunii 
pe această piață mondială caracterizată 
printr-o creștere puternică, prin stimularea 
investițiilor în nanotehnologii și preluarea 
acestora în produse și servicii cu o valoare 
adăugată mare, competitive, într-o serie de 
aplicații și sectoare.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul nanotehnologiilor este
pregătirea unei poziții de lider a Uniunii pe 
această piață mondială caracterizată printr-
o creștere puternică, prin stimularea 
investițiilor și brevetelor în nanotehnologii
sigure și responsabile și preluarea acestora 
în produse și servicii cu o valoare adăugată 
mare, competitive, într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Justificare

Realitatea este diferită: Europa rămâne în urmă față de concurenții săi principali - SUA, 
Japonia și Coreea de Sud - care asigură peste jumătate din volumul investițiilor și două-
treimi din brevetele depuse în întreaga lume.

Mai rămân multe întrebări rămase fără răspuns în ceea ce privește siguranța 
nanomaterialelor, iar unele utilizări ale lor prezintă în mod clar un risc inacceptabil de 
ridicat pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu. UE ar trebui să finanțeze numai 
investițiile în nanotehnologii sigure și responsabile.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2020, utilizarea nanotehnologiilor 
va fi generalizată, aceasta însemnând 
integrarea lor în majoritatea tehnologiilor și 
aplicațiilor, urmărindu-se beneficiile 
consumatorilor, calitatea vieții, dezvoltarea 
durabilă și un potențial industrial puternic 
în vederea obținerii unor soluții, 
nedisponibile înainte, pentru productivitate 
și eficiență din punctul de vedere al 
utilizării resurselor.

Până în 2015, Comisia va examina toate 
actele legislative pertinente pentru a 
asigura aplicarea tuturor 
nanomaterialelor în condiții de siguranță 
în produsele care pot avea, de-a lungul 
ciclului lor de viață, efecte negative 
asupra sănătății, a mediului sau în ceea 
ce privește siguranța. Până în 2020, 
utilizarea nanotehnologiilor va fi 
generalizată, aceasta însemnând integrarea 
lor în majoritatea tehnologiilor și 
aplicațiilor, urmărindu-se beneficiile 
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consumatorilor, calitatea vieții, dezvoltarea 
durabilă și un potențial industrial puternic 
în vederea obținerii unor soluții, 
nedisponibile înainte, pentru productivitate 
și eficiență din punctul de vedere al 
utilizării resurselor.

Justificare

În rezoluția sa din aprilie 2009, Parlamentul a considerat că este deosebit de important ca 
nanomaterialele să fie tratate în mod explicit cel puțin în cadrul legislației privind substanțele 
chimice, produsele alimentare, aerul, apa și protecția lucrătorilor.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.3 – litera a –  paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare.

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare, în special în sectorul produselor 
electronice, al sănătății, al noilor surse de 
energie și al materialelor.

Justificare

În unele sectoare industriale sau în medicină (posibilitatea, pe termen lung, de a injecta un 
medicament într-o celulă afectată de cancer), întărirea proprietăților sau a rezistenței 
produselor la nivelul nanoparticulelor se justifică mai mult decât în alte sectoare. De 
exemplu, explorarea acestor tehnologii revoluționare în sectorul agroalimentar trebuie pusă 
la îndoială în continuare, deoarece nu s-a demonstrat că nanoparticulele nu prezintă niciun 
pericol pentru sănătate (ele pot pătrunde în celule, unde se pot acumula) și pentru mediu.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Asigurarea dezvoltării și aplicării în 
condiții de siguranță a nanotehnologiilor

(b) Asigurarea dezvoltării și aplicării în 
condiții de siguranță a nanotehnologiilor, 
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precum și a elaborării unor metode de 
testare adecvate pentru a evalua impactul 
nanotehnologiilor și al nanomaterialelor 
fabricate asupra sănătății umane și a 
mediului

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Materialele se află în centrul inovării în 
sectorul industrial și reprezintă elemente 
esențiale. Materialele avansate care 
înglobează cunoștințe într-o măsură mai 
mare, care au funcționalități noi și 
performanțe mai bune sunt indispensabile 
pentru competitivitatea industrială și 
dezvoltarea durabilă într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Materialele se află în centrul inovării în 
sectorul industrial și reprezintă elemente 
esențiale. Materialele avansate care 
înglobează cunoștințe într-o măsură mai 
mare, care au funcționalități noi și 
performanțe mai bune, în special în ceea 
ce privește utilizarea eficientă a resurselor 
și eficiența energetică, sunt indispensabile 
pentru competitivitatea industrială și 
dezvoltarea durabilă într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 1.3.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Materiale pentru creșterea eficienței 
surselor de energie regenerabile.
Dezvoltarea de noi produse și aplicații 
care cresc eficiența surselor de energie 
regenerabile, cum ar fi sursele de energie 
fotovoltaică, solară, termală sau turbinele 
eoliene. 

Amendamentul 86
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.3.3 – litera g – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale, în vederea înlocuirii 
materiilor prime esențiale sau a 
substanțelor periculoase. Elaborarea unor 
abordări inovatoare ale modelelor de 
afaceri.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale și agricole
care includ producerea de alimente și de 
hrană pentru animale, substanțele 
biochimice, a căror cotă de piață se 
estimează că va crește cu până la 12 % - 20 
% din producția de substanțe chimice până 
în 2015. Biotehnologiile abordează, de 
asemenea, o serie dintre așa-numitele 
douăsprezece norme ale chimiei verzi, 
grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
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medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

Justificare

Biotehnologia este importantă și în aplicațiile agricole.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi.

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi sistemele biologice, 
bioinformatica și biologia sintetică,
precum și biologia sistemelor, care au un 
potențial considerabil pentru aplicații 
complet noi.

Justificare

Potențialul biotehnologiilor nu trebuie să se limiteze la procesele industriale, ci ar trebui să 
acopere toate produsele și procesele relevante.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea biotehnologiei industriale 
pentru produse și procese industriale 

Dezvoltarea biotehnologiei industriale 
pentru produse și procese industriale 
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competitive (de exemplu, în industria 
chimică, sănătate, minerit, energie, 
celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

competitive (de exemplu, în industria 
chimică, construcții, sănătate, minerit, 
energie, celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, biologia sistemelor, chimia 
computațională și biologia sistemelor,
genomică, metagenomică, proteomică,
platforme in-vitro de mare randament, 
modelele „human-on-a-chip”, fenomică și
instrumente moleculare) pentru a consolida 
poziția de lider și avantajul competitiv într-
un număr mare de sectoare economice.
Instrumentele de diagnosticare vor fi 
susținute dacă asigură o legătură cu 
terapia.

Justificare

Biologia sistemelor este termenul cel mai general, care ar trebui să apară primul. Ceilalți 
termeni se referă la domenii mai specifice.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.5.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma 
formele actuale de producție industrială în 
vederea creării unor tehnologii de 
producție și prelucrare bazate într-o mai 

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma 
formele actuale de producție industrială în 
vederea creării unor tehnologii de 
producție și prelucrare bazate într-o mai 
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mare măsură pe cunoaștere, durabile și 
transsectoriale, care să conducă la mai 
multe produse, procese și servicii 
inovatoare.

mare măsură pe cunoaștere, durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și a energiei și transsectoriale, 
care să conducă la mai multe produse, 
procese și servicii inovatoare.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să continue să investească 
la nivelul Uniunii pentru a-și menține 
poziția de lider și competențele în 
domeniul tehnologiilor de producție și 
pentru a face tranziția către bunuri de mare 
valoare, care înglobează cunoaștere într-o 
mai mare măsură, prin crearea condițiilor și 
exploatarea atuurilor care permit o 
producție durabilă și furnizarea de servicii 
pe întreaga durată de viață a unui produs 
fabricat. Este necesar ca industriile 
producției și prelucrării mari consumatoare 
de resurse să mobilizeze în continuare 
resurse și cunoaștere la nivelul Uniunii și 
să continue să investească în cercetare, 
dezvoltare și inovare pentru a permite 
obținerea de progrese în continuare către o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și pentru a respecta 
nivelurile, convenite la nivelul Uniunii, de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2050 pentru sectoarele 
industriale.

Europa trebuie să continue să investească 
la nivelul Uniunii pentru a-și menține 
poziția de lider și competențele în 
domeniul tehnologiilor de producție și 
pentru a face tranziția către bunuri de mare 
valoare, eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și a energiei, care 
înglobează cunoaștere într-o mai mare 
măsură, prin crearea condițiilor și 
exploatarea atuurilor care permit o 
producție durabilă și furnizarea de servicii 
pe întreaga durată de viață a unui produs 
fabricat. Este necesar ca industriile 
producției și prelucrării mari consumatoare 
de resurse să mobilizeze în continuare 
resurse și cunoaștere la nivelul Uniunii și 
să continue să investească în cercetare, 
dezvoltare și inovare pentru a permite 
obținerea de progrese în continuare către o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și pentru a 
respecta nivelurile, convenite la nivelul 
Uniunii, de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2050 pentru sectoarele 
industriale.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.5.3 – litera a – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 
costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată.

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 
costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată, eficiența 
materialelor și utilizarea sistemelor cu 
circuit închis.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.5.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii, procese și materiale eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și a energiei.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6.2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru cercetarea și dezvoltarea 
aplicațiilor utilizate în spațiu se va 
concentra îndeosebi pe soluționarea 
provocărilor cu care se confruntă 
societatea, cum ar fi schimbările 
climatice, mediul, sistemele de transport 
durabil și agricultura. Sprijinul acordat în 
aceste domenii se va baza pe obiectivele 
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legate de partajarea cunoștințelor și 
dezvoltarea interoperabilă.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6.3 – litera c –  paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale.
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale.
Inovațiile în gestionarea, diseminarea și
interoperabilitatea datelor, în special 
promovarea liberului acces la datele și 
metadatele din domeniul științei 
pământului și schimburile de aceste date 
și metadate pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice și de monitorizarea 
oceanului.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6.3 – litera c – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda sprijin pentru dezvoltarea 
unui sistem global, cuprinzător și 
permanent de observare a mediului și de 
informare cu privire la mediu, inclusiv 
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prin stimularea cooperării dintre 
grupurile care dezvoltă modele climatice 
și cele care efectuează observații și 
gestionează date cu privire la mediu. Este 
esențial ca statele membre să participe la 
această cooperare, deoarece autoritățile 
naționale sunt adesea instanțele care 
dețin registrele cu date.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6 a. Ecoinovațiile
Obiectivul specific al ecoinovațiilor

Obiectivul specific al ecoinovațiilor este 
stimularea unei industrii europene 
inovatoare și a unei comunități a inovării 
care să creeze în mod deliberat produse, 
procese și servicii noi care asigură 
creșterea economică ecologică și avantaje 
de mediu și care este recunoscută ca lider 
mondial. Scopul urmărit este utilizarea 
mai eficientă a resurselor, reducerea 
impactului asupra mediului, prevenirea 
poluării (apei) și/sau asigurarea unei 
utilizări mai eficiente, mai eficace și mai 
responsabile a resurselor naturale.
Justificare și valoarea adăugată pentru 
Uniune
Poziția de lider industrial în domeniul 
ecoinvațiilor va genera o mai bună 
performanță și rezistență ecologică a 
întregii economii, asigurând de asemenea 
rentabilitate și avantaje pentru activitatea 
comercială și pentru societatea în 
ansamblu, atât pentru locuitorii rurali, cât 
și pentru cei urbani. Piața mondială 
(2020) a ecoindustriilor se extinde rapid, 
iar în UE acest sector de afaceri cunoaște 
deja o dezvoltare rapidă. Ecoindustriile 
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din UE se află de multe ori printre liderii 
mondiali. Programul Orizont 2020 trebuie 
să valorifice această situație. Ecoinovarea 
trebuie să pătrundă în toate sectoarele 
economiei și ale societății, creând bazele 
pentru un avantaj competitiv semnificativ, 
pentru ca Europa să poată face față 
imperativului sustenabilității. 
Ecoinovarea este, așadar, o tehnologie 
generică esențială.
Ecoindustriile se caracterizează prin 
prezența unui număr mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
Aceste întreprinderi asigură aproximativ 
jumătate din totalul locurilor de muncă. 
Prin urmare, IMM-urile, împreună cu 
partenerii industriali mai mari, trebuie să 
joace un rol din ce în ce mai important în 
generarea de noi tehnologii și soluții și în 
punerea lor în practică.
Surse importante ale inovării se găsesc la 
intersecția dintre ecoinovare și alte 
tehnologii generice, începând cu TIC 
(monitorizarea și dotarea cu senzori) și cu 
nanotehnologiile.
Linii generale ale activităților
Ecoinovarea reprezintă orice formă de 
inovare care are ca rezultat sau ca 
obiectiv realizarea unui progres 
semnificativ și demonstrabil către 
obiectivul dezvoltării sustenabile prin 
reducerea impactului asupra mediului, 
sporirea rezistenței în fața influențelor 
mediului sau prin asigurarea unei 
utilizări mai eficiente și mai responsabile 
a resurselor naturale.
Activitățile legate de ecoinovare se axează 
pe inovațiile sustenabile din următoarele 
domenii sau la intersecția acestora:
(a) Aprovizionarea cu energie ecologică
(b) Eficiența energetică
(c) Eficiența materialelor
(d) Mobilitatea ecologică
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(e) Apa
(f) Deșeurile.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2.3 – litera a – paragraful 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O componentă care are în vedere 
obiectivele, axată pe politici și sectoare-
cheie esențiale pentru abordarea 
provocărilor societale, îmbunătățirea 
competitivității, sprijinirea unei creșteri 
economice durabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și favorabile incluziunii, 
și care furnizează bunuri ecologice și 
publice de altă natură. Această componentă 
va ajuta Uniunea să abordeze aspectele 
legate de cercetare și inovare ale 
obiectivelor de politică sectorială.

2. O componentă care are în vedere 
obiectivele, axată pe politici și sectoare-
cheie esențiale pentru abordarea 
provocărilor societale, îmbunătățirea 
competitivității, sprijinirea unei creșteri 
economice durabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și favorabile incluziunii,
care promovează energiile regenerabile și 
care furnizează bunuri ecologice și publice 
de altă natură. Această componentă va 
ajuta Uniunea să abordeze aspectele legate 
de cercetare și inovare ale obiectivelor de 
politică sectorială.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3.1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, IMM-urile au – în pofida 
ponderii lor importante economice și în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
precum și a potențialului de inovare 
semnificativ – probleme legate de 
dimensiune pentru a putea deveni mai 
inovatoare și mai competitive. Deși Europa 
produce un număr similar de întreprinderi 
nou-înființate cu cel al Statelor Unite ale 
Americii, în cazul IMM-urilor europene, 
transformarea în întreprinderi mari este mai 
dificilă decât în cazul întreprinderilor 

Cu toate acestea, IMM-urile au – în pofida 
ponderii lor importante economice și în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
precum și a potențialului de inovare 
semnificativ – probleme legate de 
dimensiune pentru a putea deveni mai 
inovatoare și mai competitive. Deși Europa 
produce un număr similar de întreprinderi 
nou-înființate cu cel al Statelor Unite ale 
Americii, în cazul IMM-urilor europene, 
transformarea în întreprinderi mari este mai 
dificilă decât în cazul întreprinderilor 
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omoloage americane. Mediul de afaceri 
internaționalizat în care lanțurile valorice 
sunt din ce în ce mai interconectate 
exercită o presiune și mai mare asupra lor.
IMM-urile trebuie să își îmbunătățească 
capacitatea de inovare. Acestea trebuie să 
genereze, să preia și să comercializeze 
cunoștințe și idei de afaceri noi mai rapid și 
într-o măsură mai mare, pentru a concura 
cu succes pe piețele mondiale care 
evoluează cu rapiditate. Provocarea constă 
în a încuraja realizarea de mai multă 
inovare în cadrul IMM-urilor, sporindu-le 
astfel competitivitatea și accelerându-le 
creșterea.

omoloage americane. Mediul de afaceri 
internaționalizat în care lanțurile valorice 
sunt din ce în ce mai interconectate 
exercită o presiune și mai mare asupra lor.
IMM-urile trebuie să își îmbunătățească 
capacitatea de inovare și să aibă acces 
ușor la diverse forme de sprijin financiar 
(împrumuturi, garanții, capital de risc).
Acestea trebuie să genereze, să preia și să 
comercializeze cunoștințe și idei de afaceri 
noi mai rapid și într-o măsură mai mare, 
pentru a concura cu succes pe piețele 
mondiale care evoluează cu rapiditate.
Provocarea constă în a încuraja realizarea 
de mai multă inovare în cadrul IMM-urilor, 
sporindu-le astfel competitivitatea și 
accelerându-le creșterea.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, precum și oportunitățile pentru 
noi locuri de muncă și pentru creștere 
economică reprezintă obiectivele sprijinirii 
cercetării și inovării, ca răspuns la această 
provocare, și vor reprezenta o contribuție 
majoră la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020.

Sănătatea și bunăstarea mentală și fizică
de-a lungul vieții pentru toți, sistemele de 
sănătate favorabile incluziunii, de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, soluții pentru o economie care 
implică o populație în curs de 
îmbătrânire, precum și oportunitățile 
pentru noi locuri de muncă și pentru 
creștere economică reprezintă obiectivele 
sprijinirii cercetării și inovării, ca răspuns 
la această provocare, și vor reprezenta o 
contribuție majoră la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

S-ar putea să fie nevoie de a intensifica 
activitățile de cercetare în ceea ce privește 
bolile determinate de creșterea 
temperaturilor și de schimbările climatice, 
care afectează îndeosebi țările din bazinul 
Mării Mediterane, dar nu numai pe 
acestea.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea va favoriza îmbunătățirea 
terapiilor de nivel avansat și a terapiilor 
celulare și se va axa pe tratamentul 
bolilor cronice și degenerative.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Prevenirea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
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nesustenabile economic, depinde parțial de
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de
prevenirea, tratarea și gestionarea
eficientă a bolilor și a invalidității.

nesustenabile economic, depinde parțial de
informarea îmbunătățită a cetățenilor și 
sporirea gradului de responsabilitate a lor 
față de factorii determinanți pentru 
sănătate, pentru a asigura sănătatea și 
bunăstarea pe tot parcursul vieții pentru 
toți și, deci, depinde de existența unor 
instrumente de prevenire eficiente 
finanțate la un nivel adecvat, de accesul 
la un tratament adecvat și de specialitate 
și de gestionarea bolilor și a invalidității, 
ținând totodată seama în mod 
corespunzător de dimensiunea de gen.  

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 3 

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, bolile pulmonare,
cancerul, diabetul, bolile reumatice și 
musculoscheletale, alergiile, tulburările 
neurologice, ale sănătății mintale și cele 
respiratorii, excesul de greutate și 
obezitatea, problemele legate de 
infertilitate și diverse limitări funcționale 
reprezintă cauze majore ale invalidității, 
îmbolnăvirii, morbidității și morții 
premature și presupun costuri sociale și 
economice considerabile. În regiunea 
europeană a OMS, bolile cronice 
neinfecțioase provoacă 86% din decese.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR. Cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. Peste 120 de milioane de cetățeni 
suferă de boli reumatice și 
musculoscheletale, în timp ce peste 27 de 
milioane de persoane la nivelul Uniunii
suferă de diabet, iar costul total determinat 
de afecțiunile creierului (care includ, dar 
fără a se limita la acestea, tulburările care 
afectează sănătatea mintală) a fost estimat 
la 800 de miliarde EUR. Această cifră va 
continua să crească în mod dramatic, în 
mare măsură ca rezultat al îmbătrânirii 
populației din Europa și al creșterii 
conexe a incidenței bolilor 
neurodegenerative, ca maladia Parkinson 
și maladia Alzheimer. Factorii de mediu, 
stilul de viață și factorii socioeconomici 
sunt răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Patru factori de risc sunt 
responsabili de majoritatea bolilor cronice 
neinfecțioase: consumul de tutun, 
regimurile alimentare dezechilibrate, 
consumul de alcool și lipsa activității 
fizice. Cu toate acestea, pentru alte boli, 
în special pentru bolile 
neurodegenerative, pentru a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o intensificare considerabilă a 
cercetărilor care studiază cauzele acestor 
boli și elaborează posibile metode de 
diagnosticare timpurie și tratament.

Amendamentul 107
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Problemele de sănătate mentală sunt 
responsabile de aproximativ 20% din 
bolile din regiunea europeană a OMS, o 
persoană din patru suferind de probleme 
de sănătate mentală cel puțin o dată în 
viață.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile la copii, inclusiv la copiii născuți 
prematur.
Sănătatea copiilor se află printre 
prioritățile de bază ale Uniunii Europene. 
La fel ca în cazul bolilor rare, se pot 
efectua cercetări și se pot elabora 
tratamente eficace numai în cadrul unui 
efort european comun.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 5 

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 

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza, malaria și bolile neglijate) 
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 %.
Reapariția unor vechi boli infecțioase, 
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antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

inclusiv a tuberculozei în regiunea 
europeană și numărul în creștere în țările 
dezvoltate de cazuri de boală care ar putea 
fi prevenită prin vaccinare subliniază 
necesitatea unei abordări globale și a 
creșterii sprijinului public pentru C&D. 
Epidemiile noi și amenințarea unei creșteri 
a rezistenței antimicrobiene trebuie, de 
asemenea, să fie preîntâmpinate.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Bolile rare reprezintă în continuare o 
provocare majoră pentru UE și pentru 
statele membre. În întreaga UE există 
între 6 000 și 8 000 de boli rare, care 
afectează circa 30 de milioane de 
persoane. Încă lipsesc cunoștințele și 
expertiza științifică relevante care ar 
putea sta la baza dezvoltării unor terapii 
inovatoare și mai eficiente pentru 
pacienții afectați de boli rare. Prin 
urmare, în momentul de față există puține 
opțiuni terapeutice, sau chiar nu există 
niciuna, pentru majoritatea acestor 
pacienți. Sprijinul european pentru 
cooperare garantează schimbul de 
cunoștințe și combinarea resurselor într-
un mod cât de eficient cu putință pentru o 
abordare eficientă a bolilor rare pe întreg 
teritoriul UE.

Justificare

Comisia a stabilit obiectivul de a dezvolta 200 de terapii noi în contextul consorțiului 
internațional privind bolile rare. Totuși, din cauza numărului limitat de pacienți afectați de o 
anumită boală, atractivitatea economică a cercetării și dezvoltării de noi medicamente orfane 
este, de asemenea, mai mică. Prin urmare, finanțarea publică ar ajuta la reducerea acestui 
dezavantaj și ar acționa ca un catalizator pentru investițiile private. Cooperarea în domeniul 
cercetării este esențială pentru a asigura schimbul puținelor cunoștințe disponibile și pentru 
a combina resursele într-un mod cât mai eficient cu putință pentru o abordare eficientă a 
bolilor rare pe întreg teritoriul UE.
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Amendamentul 111

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

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, în 
timp ce intervențiile la nivelul sănătății 
publice, promovarea unui mod sănătos de 
viață, reducerea factorilor de risc și 
strategiile de prevenție s-au dovedit 
rentabile pe termen lung. Validitatea 
pentru om a testelor pe animale, care stau 
la baza acestor procese, este din ce în ce 
mai contestată. Procedeele științifice pe 
care acestea se bazează trebuie 
îmbunătățite. Inegalitățile persistente în 
ceea ce privește sănătatea trebuie să fie 
abordate, iar accesul la sisteme de sănătate 
eficace, viabile și competente trebuie să fie 
asigurat pentru toți europenii.

Justificare

Activitățile de cercetare din UE ar trebui să promoveze o schimbare a paradigmei ce 
caracterizează cercetarea biomedicală, astfel încât să se renunțe la testele pe animale în 
folosul metodelor de testare moderne caracteristice secolului 21. Evoluțiile din biologia 
moleculară, biotehnologie și din alte domenii pregătesc terenul pentru ameliorarea 
considerabilă a modului în care cercetătorii pot evalua medicamentele și vaccinurile. Aceste 
evoluții pot accelera testarea, o pot face mai puțin costisitoare și mai pertinentă pentru om.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un număr tot mai mare de studii 
demonstrează și faptul că anumite 
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substanțe chimice au un efect îngrijorător 
asupra sistemului nostru endocrin și 
asupra stării generale a sănătății noastre. 
Se presupune că, printre multiplele efecte 
ale acestor perturbatori endocrini, mai 
ales în ceea ce privește efectele lor 
combinate, se află deformarea organelor 
sexuale la băiețeii mici, pubertatea 
precoce la fete, sterilitatea, obezitatea și 
diabetul. Se impun, așadar, cercetări 
suplimentare în întregul domeniu.

Amendamentul 113

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. Adesea, 
statele membre însele nu dispun de 
resursele necesare pentru a asigura 
luarea celor mai eficiente măsuri. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european sprijinite de un 
angajament financiar corespunzător 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.

Amendamentul 114

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, 

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării și de diseminarea 
eficientă a rezultatelor cercetării pentru 
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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.

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 activități de 
prevenție, produse, strategii, intervenții și 
servicii inovatoare, care să se poată extinde 
și care să fie eficace. Îndeosebi, se impune 
un efort de cercetare la scară largă, 
bazată pe biologia umană, pentru a 
descoperi evenimentele esențiale din 
cadrul procesului biologic care începe cu 
perturbarea inițială a proceselor genetice 
și celulare și culminează cu manifestarea 
unor efecte negative asupra sănătății 
umane. 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, nu doar la nivelul 
Uniunii, ci și la nivel mondial, de exemplu 
prin sprijinirea capacității de cercetare și 
dezvoltare în ceea ce privește bolile 
endemice, în special malaria, denga și 
tuberculoza.

Amendamentul 115

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 

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 
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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.

Uniunii. Acestea includ sprijinirea 
cercetării în materie de promovare a 
sănătății și de educație în domeniul 
sănătății, 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, acordarea 
îngrijirii în centre multidisciplinare de 
înaltă competență, în tratamentul bolilor 
rare, precum și în furnizarea de soluții 
pentru o viață independentă și de asistență 
pentru autonomie.

Amendamentul 116

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 

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
completa și va crea sinergii, de asemenea, 
dacă este cazul, cu activități dezvoltate în 
contextul programului Sănătate pentru 
creștere, al Parteneriatului european al 
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o îmbătrânire activă și în condiții bune de 
sănătate.

inovării pentru o îmbătrânire activă și în 
condiții bune de sănătate și în contextul 
acțiunilor viitoare legate de afecțiunile 
cronice.

Amendamentul 117

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date, previne boala, 
ameliorează bunăstarea mintală și fizică și 
este eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății mintale și fizice și a conexiunilor 
dintre acești factori, de date europene 
bazate pe indicatori comuni, de 
instrumente eficiente de prevenire, precum 
vaccinurile și intervențiile 
comportamentale care vizează factorii de 
risc, inclusiv obezitatea, de o supraveghere 
și pregătire eficiente în domeniul sănătății 
și bolilor, precum și de programe eficiente 
de depistare și de diagnosticarea precoce a 
bolilor .

Amendamentul 118

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 

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

biomedicale, o mai bună înțelegere a 
factorilor determinanți și a cauzelor, a 
proceselor și a efectelor lor, precum și a 
factorilor care determină o stare bună de 
sănătate și bunăstare. Dezvoltarea 
tratamentelor, în special a 
medicamentelor, de manieră stratificată și 
personalizată, prin utilizarea rezultatelor 
cercetării biomedicale este un instrument 
puternic pentru a furniza tratamente 
personalizate în funcție de constituția 
genetică a pacientului și de tipul specific 
de boală, crescând, astfel, eficiența 
îngrijirilor medicale și îmbunătățind 
calitatea vieții pacienților. Schimbul și 
colectarea efective a datelor, prelucrarea 
standardizată a datelor și legătura acestor 
date cu studii de cohortă pe scară largă
sunt, de asemenea, esențiale, așa cum este 
și punerea în aplicare în clinică a
rezultatelor cercetării, în special prin 
efectuarea de teste clinice în mai multe 
centre deodată.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate persoanele,
indiferent de vârstă sau gen și de 
mijloacele economice de care dispun, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, precum și cu 
privire la diagnosticare, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
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sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

îngrijire, pentru a le permite cetățenilor și 
pacienților să fie informați în domeniul 
sănătății și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată (furnizată în centre de înaltă 
competență, dacă este cazul) și preluarea 
pe scară largă a inovațiilor tehnologice, 
organizaționale și sociale care le permit, în 
special persoanelor și pacienților în vârstă, 
persoanelor cu boli cronice, precum și 
celor cu handicap să rămână activi și 
independenți. Acest lucru va contribui la 
sporirea și prelungirea bunăstării lor fizice, 
sociale și mintale și la creșterea calității 
vieții acestora.

Justificare

Bolile cronice reprezintă cea mai mare provocare pentru atingerea obiectivului UE de a 
adăuga doi ani sănătoși la viața cetățenilor europeni până în 2020. Ar trebui să se facă o 
referință clară la garanția că toate persoanele cu boli cronice beneficiază de pe urma unui 
proces decizional îmbunătățit în prevenirea și furnizarea de tratament, diseminarea celor mai 
bune practici și preluarea de inovații tehnologice și sociale.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.3 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de 
noi oportunități de piață.

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
evitând dublarea inutilă a activităților de 
cercetare, consolidând dezvoltarea de noi 
oportunități de piață și competitivitatea 
sectoarelor industriale din Europa și 
sprijinind IMM-urile. Se acordă, de 
asemenea, importanță implicării tuturor 
factorilor interesați din sectorul sănătății, 
inclusiv a pacienților și a organizațiilor de 
pacienți, pentru a dezvolta o agendă de 
cercetare și inovare în care cetățenii să fie 
implicați activ și care să le reflecte 
necesitățile și așteptările. În acest scop, o 
bază largă de cercetare prezintă o 
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deosebită importanță pentru un nivel 
ridicat de competitivitate și inovare pe 
viitor în Uniunea Europeană.

Justificare

Cercetarea în domeniul sănătății finanțată prin fonduri UE ar trebui să reflecte nevoile și 
așteptările cetățenilor în serviciul cărora se află, și anume pacienții. Cu expertiza, 
cunoștințele și ideile de care dispun, organizațiile de pacienți sunt ideal plasate pentru a 
contribui la stabilirea obiectivelor în domeniul cercetării, pentru a construi relații 
semnificative cu principalele părți interesate implicate și pentru a da glas unei opinii 
unificate a pacienților.

Amendamentul 121

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,
responsabilizare 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 

Activitățile specifice vor include:
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor psihosociali, 
comportamentali, ambientali, climatici, 
precum și a celor legați de sărăcie și gen), 
îmbunătățirea promovării sănătății și a 
prevenirii bolilor, înțelegerea căilor 
urmate de bolile umane și de toxicitate, a 
indicatorilor biologici și a modurilor de 
acțiune 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 instrumente preventive 
mai bune, inclusiv a vaccinurilor; 
utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, îmbunătățirea tratării bolii
punând accentul pe dezvoltarea unui tip 
de medicină stratificată/personalizată și a 
produselor medicinale orfane, transferul 
de cunoștințe provenite din cercetarea de 
bază către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde de o 
manieră mai rapidă și mai eficientă prin 
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sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete și prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor
inovatoare.

sprijinirea cercetării translaționale de 
înaltă calitate, o mai bună utilizare a 
datelor medicale, promovarea îmbătrânirii 
active, a vieții independente și a asistenței
pentru autonomie,  responsabilizare 
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, inclusiv prin 
dezvoltarea și implementarea pe scară mai 
largă a soluțiilor de tip e-Sănătate,
precum și reducerea inegalităților prin 
luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete și prin diseminarea celor mai bune 
practici, precum și prin tehnologii și 
soluții inovatoare.

Amendamentul 122

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 
necesitatea adoptării în viitor a unor 
măsuri europene în sectorul apei, ar 
trebui să se aloce fonduri corespunzătoare 
din bugetul Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare în acest sector. În 
acest scop, o parte din bugetul total al 
programului Orizont 2020 (2014-2020) ar 
trebui alocat acestei provocări societale.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Siguranță alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

2. Securitate și siguranță alimentară, 
agricultură durabilă, cercetare marină și 
maritimă și bioeconomie

Justificare

Corectarea amendamentului 31 reflectă în parte comentariile Comisiei asupra domeniului de 
aplicare al cercetării marine și maritime.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure, 
sănătoase și de înaltă calitate, precum și de 
alte bioproduse de acest tip, evitând 
actuala supraexploatare a ecosistemelor,
prin dezvoltarea unor sisteme de producție 
primară productive și eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și a unor 
sisteme de prelucrare a alimentelor care 
respectă biodiversitatea, folosind 
concomitent abordări calitative și 
cantitative, precum și lanțuri de 
aprovizionare competitive și cu emisii 
reduse de dioxid de carbon.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – paragraful 1 

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 

În următoarele decenii, Europa se va
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
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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 
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.

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. Această 
urgență alimentară nu justifică actualul 
dezechilibru dintre surplusurile naționale 
de producție, întâlnite adesea, și creșterea 
regulată a importurilor de produse 
alimentare și nici nu validează 
complexitatea din ce în ce mai mare a 
rețelei alimentare mondiale. În 
consecință, este foarte important ca 
Uniunea Europeană să aibă un control 
mai bun asupra circuitelor de 
aprovizionare, ținând seama în principal 
de ciclurile sezoniere, originea produselor 
și de capacitatea de trasabilitate a 
produselor alimentare. Agricultura 
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 
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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 monitorizare a teritoriului, de 
întreținere teritorială și 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.

Justificare

Este esențial ca Uniunea Europeană să aibă capacități mai bune de trasabilitate a produselor 
alimentare, astfel încât să poată identifica mai ușor sursa intoxicațiilor alimentare și să evite 
întârzierile în privința identificării sursei de contaminare. Exemplu crizei de sănătate 
provocate de „Escherichia coli”, care a survenit în Germania în iunie 2011, este deosebit de 
relevant.

Amendamentul 126

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare din ce în ce mai multe 
resurse biologice pentru a satisface cererea 
pieței pentru o aprovizionare cu alimente 
sigure și sănătoase, cu biomateriale, 
biocombustibili și bioproduse, de la 
produse de consum la produse chimice în 
vrac. Cu toate acestea, capacitățile 
ecosistemelor terestre și acvatice necesare 
pentru producerea lor sunt limitate, 
existând în același timp revendicări 
concurente pentru utilizarea lor, care 
adesea nu sunt gestionate în mod optim, 
așa cum o demonstrează, de exemplu, 
diminuarea gravă a conținutului de carbon 
din sol și a fertilității acestuia. Există un 
domeniu insuficient utilizat pentru 
promovarea serviciilor adresate 
ecosistemelor, pentru terenuri agricole, 

Sunt necesare din ce în ce mai multe 
resurse biologice pentru a satisface cererea 
pieței pentru o aprovizionare cu alimente 
sigure și sănătoase, cu biomateriale, 
biocombustibili și bioproduse, de la 
produse de consum la produse chimice în 
vrac. Cu toate acestea, capacitățile 
ecosistemelor terestre și acvatice necesare 
pentru producerea lor sunt limitate, 
existând în același timp revendicări 
concurente pentru utilizarea lor, care 
adesea nu sunt gestionate în mod optim, 
așa cum o demonstrează, de exemplu, 
diminuarea gravă a conținutului de carbon 
din sol și a fertilității acestuia. Există un 
domeniu insuficient utilizat pentru 
promovarea rezilienței ecosistemelor și a
serviciilor pentru terenuri agricole, păduri, 
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păduri, ape marine și ape dulci, prin 
integrarea obiectivelor agronomice și de 
mediu în producția durabilă.

ape marine și ape dulci, prin integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea unui lanț de producție cu un 
nivel redus de deșeuri, capabil să asigure 
aprovizionarea cu alimente în contextul 
schimbărilor climatice și al populației în 
creștere, se poate realiza prin sisteme de 
gestionare îmbunătățite care să utilizeze 
cât mai puțini factori de producție la nivel 
terestru/marin și de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Cunoștințele colective ale 
agricultorilor cu privire la resursele 
naturale, procesele ecologice și calitatea 
produselor pot fi utilizate ca bază pentru a 
reduce la minimum dependența de factorii 
externi. Lanțurile agroalimentare mai 
scurte, bazate pe încrederea 
consumatorilor și o mai mare proximitate 
față de producători, reprezintă de 
asemenea lanțuri de producție cu nivel 
redus de deșeuri, răspunzând în același 
timp cererii consumatorilor pentru 
alimente de înaltă calitate și luând în 
considerare bunăstarea animalelor.

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
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din păduri și fluxurile de deșeuri provenind 
din agricultură, acvacultură, industrie și 
servicii municipale de utilități ar putea fi 
mai bine folosit.

din agricultură, păduri și fluxurile de 
deșeuri provenind din agricultură, 
acvacultură, industrie și servicii municipale 
de utilități ar putea fi mai bine folosit.

Justificare

Ar trebui să se precizeze clar că agricultura în sine are un mare potențial de producție 
sustenabilă și de utilizare a biomasei, prin culturi dedicate, dezvoltarea plantelor cu 
caracteristici integrate și utilizarea în cascadă a recoltelor.

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă.
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, hrană pentru animale,
bioproduse și bioenergie, precum și în 
bunurile publice aferente, va genera o 
valoare adăugată europeană mai mare.
Gestionat în mod durabil, acest tip de 
economie poate reduce amprenta asupra 
mediului a producției primare și a lanțului 
de aprovizionare în ansamblu.
Bioeconomia poate crește competitivitatea 
acestora și asigura locuri de muncă și 
oportunități de afaceri pentru dezvoltarea 
rurală și a zonelor de coastă. În paralel cu 
funcțiile orientate către piață, 
bioeconomia susține, de asemenea, o serie 
largă de bunuri de consum, funcție ce ar 
trebui menținută: peisajele agricole și 
forestiere, biodiversitatea suprafețelor 
agricole și forestiere, disponibilitatea și 
calitatea apei, funcționalitatea solului, 
stabilitatea climatică, calitatea aerului și 
rezistența la inundații și incendii. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
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consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare transparentă care are în vedere 
toți actorii implicați va asigura 
interacțiunile necesare benefice la toate 
nivelurile între cercetători, întreprinderi, 
agricultori/producători, consultanți, 
consumatori și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

Amendamentul 130

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 
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 

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
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, Directiva-cadru privind deșeurile,
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 
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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.

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.

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – paragraful 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite acțiuni axate pe provocări, 
care se concentrează asupra avantajelor 
economice și sociale și asupra modernizării 
sectoarelor și piețelor asociate 
bioeconomiei, prin cercetare 
multidisciplinară, încurajarea inovării care 
conduce la dezvoltarea de noi practici, 
produse și procese. Se va adopta, de 
asemenea, o abordare deschisă a inovării, 
de la inovare tehnologică, netehnologică, 
organizațională și în domeniul economic și 
social până la, de exemplu, noi modele de 
afaceri, strategii de marcă și servicii.

Vor fi sprijinite acțiunile axate pe 
provocări, care se concentrează asupra 
avantajelor ecologice, economice și sociale 
și asupra modernizării sectoarelor, 
actorilor participanți și piețelor asociate 
bioeconomiei, prin cercetare 
multidisciplinară, încurajarea inovării care 
conduce la dezvoltarea de noi practici, 
produse și procese sustenabile. Se va 
adopta, de asemenea, o abordare deschisă a 
inovării, de la inovare tehnologică, 
netehnologică, organizațională și în 
domeniul economic și social până la, de 
exemplu, noi modele de afaceri, strategii 
de marcă și servicii. Trebuie recunoscut în 
totalitate potențialul agricultorilor și al 
IMM-urilor de a contribui la procesul de 
inovare în domeniu. Strategia față de 
bioeconomie ia în considerare importanța 
cunoștințelor la nivel local, care 
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consolidează capacitățile locale, 
adaptându-se totodată elementelor de 
diversitate și complexitate.

Amendamentul 132

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 
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.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale la nivel global și 
consolidând serviciile ecosistemice, 
inclusiv prin protejarea biodiversității și a 
habitatelor naturale și protejarea solurilor 
și a resurselor de apă și răspunzând, 
totodată, provocărilor legate de adaptarea
la schimbările climatice și atenuarea lor.
Activitățile favorizează strategiile 
sistemice și se axează pe sisteme agricole 
și forestiere mai durabile și mai productive,
inclusiv agricultura biologică, care sunt
eficiente din punctul de vedere al utilizării
resurselor (inclusiv emisiile reduse de 
dioxid de carbon și factori de producție 
reduși) și rezistente și, în același timp, pe 
dezvoltarea de servicii, concepte și politici
menite să asigure diversitatea sistemelor
de producție alimentară și dezvoltarea
mijloacelor de subzistență în mediul rural.

Amendamentul 133

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase, de bună 
calitate și la prețuri accesibile din partea 



AD\913296RO.doc 83/106 PE487.915v02-00

RO

prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv.
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum 
și metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

cetățenilor și ca prelucrarea și distribuirea 
alimentelor și furajelor, precum și 
consumul de alimente să devină mai 
durabile, iar sectorul alimentar mai 
competitiv, conservând, în același timp, 
biodiversitatea europeană. . Activitățile 
vor viza o calitate bună, o serie 
diversificată de alimente sănătoase, 
autentice, de înaltă calitate și sigure 
pentru toți, îmbunătățirea informațiilor 
referitoare la alimente care parvin 
consumatorilor, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și aditivi 
și produc mai puține produse derivate, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

Amendamentul 134

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin 
prin biotehnologie pentru o creștere 
economică „albastră” inteligentă.

Scopul este de a menține niveluri durabile 
de consum al resurselor acvatice vii, 
sporind la maximum beneficiile/avantajele 
sociale și economice pe care le oferă 
oceanele și mările Europei, protejând, în 
același timp, biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale. Trebuie să se țină 
seama cu atenție de preocupările 
ecologice privind utilizarea biotehnologiei 
în sistemele marine deschise. Trebuie să 
se țină seama de principiul precauției, 
precum și de preocupările societății civile 
privind utilizarea și diseminarea 
biotehnologiei în ecosistemele marine 
deschise.
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Amendamentul 135

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c a) Un alt obiectiv este de a lupta 
împotriva omogenizării speciilor existente 
în mările interioare și în râuri, care are 
un impact semnificativ asupra 
funcționării ecosistemelor, în special ca 
urmare a unei rezistențe crescute la 
perturbări.

Justificare

Este important să se abordeze problema uniformizării speciilor din mări și râuri. Numai în 
UE, au fost introduse în ultimele decenii peste 400 de specii de pești în râuri în care nu au 
existat înainte.

Amendamentul 136

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio care folosesc 
resurse regenerabile și sunt eficiente din 
punct de vedere energetic și din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care
produc și utilizează biomasă din producția 
primară, deșeuri biologice și produse 
derivate ale industriei bazate pe conceptul 
bio, precum și pe deschiderea de noi piețe 
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reglementare și demonstrative/de testare 
pe teren, precum și de alt tip, ținând seama, 
în același timp, de implicațiile 
bioeconomiei asupra destinației terenurilor 
și a schimbării acestei destinații.

prin sprijinirea, atunci când este necesar, 
a activităților de standardizare, dar și prin 
activități de reglementare și demonstrative, 
precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile de mediu și 
socioeconomice ale bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații, precum și de opiniile și 
preocupările societății civile.

Justificare

Dezvoltarea biorafinăriilor integrate nu trebuie limitată la utilizare.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Până în 2050 
ar trebui să se realizeze o reducere cu 80-
95% a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Toate scenariile de decarbonizare din 
Perspectiva energetică 2050 arată că 
tehnologiile care folosesc energii 
regenerabile vor reprezenta, până la 
mijlocul secolului, cea mai mare parte a 
tehnologiile de aprovizionare cu energie și 
că eficiența energetică la utilizatorii finali 
va juca un rol esențial pentru îndeplinirea 
obiectivelor. Este, prin urmare, adecvat ca 
80% din bugetul aferent acestei provocări 
să fie alocat cercetării și inovării în 
domeniul energiei regenerabile și al 
eficienței energetice la utilizatorii finali. 
Atingerea acestor obiective va necesita o 
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se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

revizuire generală a sistemului energetic, în 
care să se regăsească dezideratele: profil cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, 
securitate energetică și accesibilitate din 
punctul de vedere al costurilor, 
consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 2050 arată că 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate vor trebui să fi respectate într-o 
mare măsură pe teritoriul Uniunii. Aceasta 
ar conduce la reducerea emisiilor de CO2 
cu peste 90 % până în 2050 în sectorul 
energiei electrice, cu peste 80 % în 
industrie, cu cel puțin 60 % în transporturi 
și cu aproximativ 90 % în sectorul 
locuințelor și al serviciilor.

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 2050, astfel cum a 
fost redactată de Comisia Europeană, 
presupune că reducerile emisiilor de gaze 
cu efect de seră vizate vor trebui să fi 
respectate într-o mare măsură pe teritoriul 
Uniunii, având în vedere lipsa unui acord 
global în acest sens. Aceasta ar conduce la 
reducerea emisiilor de CO2 chiar cu peste
90% până în 2050 în sectorul energiei 
electrice, cu peste 80% în industrie, cu 
60% în transporturi și 90% în sectorul 



AD\913296RO.doc 87/106 PE487.915v02-00

RO

locuințelor și al serviciilor.

Justificare

Obiectivul definitiv pentru reducerea gazelor cu efect de seră până în 2050 nu a fost încă 
hotărât. Se doresc obiective între 80-95%, fără ca acestea să fie neapărat fezabile.

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse. Activitățile se vor 
concentra pe cercetarea și dezvoltarea 
unor tehnologii de stocare a surselor 
regenerabile de energie.

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) O rețea de energie electrică europeană 
unică și inteligentă

(d) O rețea de energie electrică europeană 
unică și inteligentă, care să permită 
integrarea completă a surselor 
regenerabile de energie în mixul energetic

Amendamentul 141
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial.

Activitățile se vor concentra pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe
impactul aparaturii, al instalațiilor și al 
noilor progrese tehnologice asupra 
mediului marin, precum și pe aplicarea în 
comun a programelor paneuropene de 
cercetare și a facilităților de nivel mondial.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și pe 
îmbunătățirea eficienței vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea și implementarea 
unei noi generații de vehicule cu propulsie 
electrică și a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privința motoarelor, a 
bateriilor și a infrastructurii, precum și pe 
explorarea și exploatarea potențialului 
carburanților alternativi și al unor sisteme 
de propulsie inovatoare și mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanți,
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport și 
al echipamentelor inteligente și pe 
utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii și a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și pe 
îmbunătățirea eficienței vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea și implementarea 
unei noi generații de vehicule cu emisii 
scăzute, la prețuri de piață accesibile,
inclusiv prin progrese importante în 
privința motoarelor, a bateriilor și a 
infrastructurii, precum și pe explorarea și 
exploatarea potențialului carburanților 
alternativi și al unor sisteme de propulsie 
inovatoare și mai eficiente, inclusiv al 
infrastructurii pentru carburanți, pe 
optimizarea utilizării infrastructurilor prin 
intermediul sistemelor de transport și al 
echipamentelor inteligente și pe utilizarea 
într-o măsură mai mare a gestionării cererii 
și a mijloacelor de transport public, în 
special în zonele urbane.

Amendamentul 143
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe dezvoltarea 
următoarei generații de mijloace de 
transport inovatoare și pe pregătirea 
condițiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte și proiecte noi, de 
sisteme inteligente de control și de 
standarde interoperabile, de procese de 
producție eficiente, prin perioade de timp 
mai scurte pentru dezvoltare și prin cicluri 
de viață reduse.

Activitățile se vor axa pe dezvoltarea 
următoarei generații de mijloace de 
transport inovatoare și pe pregătirea 
condițiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte și proiecte noi, la 
prețuri de piață competitive, de sisteme 
inteligente de control și de standarde 
interoperabile, de procese de producție 
eficiente, prin perioade de timp mai scurte 
pentru dezvoltare și prin cicluri de viață 
reduse.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime

(5) Măsurile luate în domeniul climei și al 
apei, utilizarea eficientă a resurselor și
utilizarea sustenabilă a materiilor prime

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populații
globale în creștere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei.
Activitățile vor contribui la creșterea 
competitivității Europei și a bunăstării, 

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, protejarea și gestionarea 
sustenabilă a resurselor naturale și 
ecosistemelor, precum și o aprovizionare și 
utilizare sustenabile cu materii prime și cu 
apă, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
unei populații mondiale în creștere, în 
limitele sustenabile ale resurselor naturale
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asigurând în același timp integritatea 
mediului și sustenabilitatea, menținând 
încălzirea globală medie sub 2°C și
permițând ecosistemelor și societății să se 
adapteze la schimbările climatice.

terestre și marine ale planetei. Activitățile 
vor contribui la creșterea competitivității 
Europei și a bunăstării, asigurând în același 
timp integritatea mediului și 
sustenabilitatea, menținând încălzirea 
globală medie sub 2°C, permițând 
ecosistemelor și societății să se adapteze la 
schimbările climatice și protejând 
patrimoniul cultural.

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Având în vedere schimbările 
profunde și în mare parte ireversibile 
aduse unor componente extinse ale 
sistemului climatic al planetei, este nevoie 
să se țină seama de toate sursele de 
încălzire globală și de toate opțiunile de 
atenuare a acesteia. Pe lângă analizarea 
posibilităților de reducere a emisiilor de 
CO2, strategiile de acțiune imediată (de 
exemplu reducerea hidrofluorocarburilor, 
a negrului de fum, a ozonului din 
troposferă și, respectiv, captarea biologică 
a CO2) pot reprezenta cea mai rapidă 
reacție la schimbările climatice, care să 
producă efecte în câteva decenii sau mai 
devreme.

Justificare

Amendament de înlocuire a amendamentului 29 din proiectul de aviz.

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea și gestionarea eficientă din Furnizarea și gestionarea eficientă din 
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punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea acestora, sunt esențiale pentru 
funcționarea societăților moderne și a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcțiile, chimia, automobilele, 
industria aerospațială, utilaje și instalații, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR și asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieței. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror exploatare și extracție 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate și este obstrucționată de 
concurența mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanța materiilor prime pentru 
competitivitatea și economia europeană și 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime și gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esențială pentru 
Uniune.

punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea acestora, sunt esențiale pentru 
funcționarea societăților moderne și a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcțiile, chimia, automobilele, 
industria aerospațială, utilaje și instalații, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR și asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde, în special având în vedere 
gestionarea defectuoasă a ciclului 
deșeurilor. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieței. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror exploatare și extracție 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate și este obstrucționată de 
concurența mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanța materiilor prime pentru 
competitivitatea și economia europeană și 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime și gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esențială pentru 
Uniune.

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schimbările climatice reprezintă, de 
asemenea, o amenințare la adresa 
patrimoniului cultural al Europei. Pentru 
a menține identitatea și coeziunea socială 
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și pentru a maximiza avantajele
economice aferente turismului va fi 
esențial să se înțeleagă provocările și să se 
ofere răspunsuri adecvate.

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atingerea obiectivelor Uniunii și la nivel 
internațional privind emisiile și 
concentrațiile gazelor cu efect de seră și 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice necesită dezvoltarea și utilizarea 
de tehnologii rentabile, precum și măsuri 
de atenuare și adaptare. Cadrele de politică 
ale Uniunii și la nivel mondial trebuie să se 
asigure că ecosistemele și biodiversitatea 
sunt protejate, valorizate și refăcute în mod 
adecvat, în scopul menținerii capacității lor 
de a asigura resurse și servicii în viitor.
Cercetarea și inovarea pot contribui la 
garantarea unui acces sigur și durabil la 
materiile prime și la asigurarea unei 
reduceri semnificative a utilizării și risipei 
resurselor.

Atingerea obiectivelor Uniunii și la nivel 
internațional privind emisiile gazelor cu 
efect de seră și combaterea efectelor 
schimbărilor climatice necesită dezvoltarea 
și aplicarea unor soluții tehnologice și de 
altă natură, care să fie durabile și eficace,
precum și a unor măsuri de atenuare și 
adaptare. Cadrele de politică ale Uniunii și 
la nivel mondial trebuie să se asigure că 
ecosistemele și biodiversitatea sunt 
protejate, valorizate și refăcute în mod 
adecvat, în scopul menținerii capacității lor 
de a asigura resurse și servicii în viitor.
Cercetarea și inovarea pot contribui la 
garantarea unui acces sigur și durabil la 
materiile prime și la asigurarea unei 
reduceri semnificative a utilizării și risipei 
resurselor.

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor și politicilor cheie 
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, O Uniune a inovării, O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și foaia de parcurs 
corespunzătoare, Foaia de parcurs pentru 

Acțiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor și politicilor cheie 
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, O Uniune a inovării, O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și foaia de parcurs 
corespunzătoare, Foaia de parcurs pentru 
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trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050, Adaptarea la schimbările climatice:
către un cadru de acțiune la nivel european
inițiativa privind materiile prime, Strategia 
de dezvoltare durabilă a Uniunii O politică 
maritimă integrată pentru Uniune,
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”, planul de acțiune privind 
ecoinovarea și O agendă digitală pentru 
Europa. Aceste acțiuni vor consolida 
capacitatea societății de a deveni mai 
rezistentă la schimbările de mediu și 
climatice și vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050, Adaptarea la schimbările climatice:
către un cadru de acțiune la nivel european
inițiativa privind materiile prime, Strategia 
de dezvoltare durabilă a Uniunii O politică 
maritimă integrată pentru Uniune,
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”, planul de acțiune privind 
ecoinovarea și al 7-lea Program de 
acțiune pentru mediu. Aceste acțiuni vor 
consolida capacitatea societății de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu și 
climatice și vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere caracterul transnațional și 
mondial al problematicii schimbărilor 
climatice și mediului, amploarea și 
complexitatea lor și dimensiunea 
internațională a lanțului de aprovizionare 
cu materii prime, activitățile trebuie să fie 
realizate la nivelul Uniunii sau la un nivel 
mai extins. Caracterul multidisciplinar al 
cercetării necesare presupune punerea în 
comun a cunoștințelor și resurselor 
complementare pentru a putea răspunde cu 
eficacitate acestei provocări. Reducerea 
utilizării resurselor și a efectelor asupra 
mediului, crescând, în același timp, 
competitivitatea, va necesita o tranziție 
societală și tehnologică decisivă la o 
economie bazată pe o relație durabilă între
natură și bunăstarea umană. Activitățile 
de cercetare și inovare coordonate vor 
îmbunătăți înțelegerea și anticiparea 
schimbărilor climatice și de mediu într-o 
perspectivă sistemică și intersectorială, vor 
reduce incertitudinile, vor identifica și 
evalua vulnerabilitățile, riscurile, costurile 

Având în vedere caracterul transnațional și 
mondial al problematicii schimbărilor 
climatice și mediului, amploarea și 
complexitatea lor și dimensiunea 
internațională a lanțului de aprovizionare 
cu materii prime, activitățile trebuie să fie 
realizate la nivelul Uniunii sau la un nivel 
mai extins. Caracterul multidisciplinar al 
cercetării necesare presupune punerea în 
comun a cunoștințelor și resurselor 
complementare pentru a putea răspunde cu 
eficacitate acestei provocări. Reducerea 
utilizării resurselor și a efectelor asupra 
mediului, crescând, în același timp, 
competitivitatea, va necesita o tranziție 
societală și tehnologică decisivă la o 
economie sustenabilă bazată pe o relație
benefică pentru ambele părți între
biodiversitate și populația umană.
Activitățile de cercetare și inovare 
coordonate vor îmbunătăți înțelegerea și 
anticiparea schimbărilor climatice și de 
mediu într-o perspectivă sistemică și 
intersectorială, vor reduce incertitudinile, 
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și oportunitățile, și vor lărgi totodată aria 
răspunsurilor și soluțiilor societale și de 
politică și vor îmbunătăți eficacitatea 
acestora. Acțiunile vor urmări, de 
asemenea, să ofere actorilor de la toate 
nivelurile societății posibilitatea de a 
participa activ la acest proces.

vor identifica și evalua vulnerabilitățile, 
riscurile, costurile și oportunitățile, și vor 
lărgi totodată aria răspunsurilor și soluțiilor 
societale și de politică și vor îmbunătăți 
eficacitatea acestora. Acțiunile vor urmări, 
de asemenea, să ofere actorilor de la toate 
nivelurile societății posibilitatea de a 
participa activ la acest proces.

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.2 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea problemei disponibilității 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare și inovare în 
diverse discipline și sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluții sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce privește mediul și 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanț valoric (explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunități de creștere și de creare de 
locuri de muncă, precum și opțiuni 
inovatoare care implică știința, tehnologia, 
economia, politica și guvernanța. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un 
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

Abordarea problemei disponibilității 
materiilor prime și utilizării lor sustenabile
necesită eforturi coordonate de cercetare și 
inovare în diverse discipline și sectoare 
pentru a contribui la asigurarea unor soluții 
sigure, viabile din punct de vedere 
economic, adecvate în ceea ce privește 
mediul și acceptabile social de-a lungul 
întregului lanț valoric (explorarea, 
extracția, proiectarea, prelucrarea, 
reutilizarea, reciclarea și substituirea).
Inovarea în aceste domenii va oferi 
oportunități de creștere și de creare de 
locuri de muncă, precum și opțiuni 
inovatoare care implică știința, tehnologia, 
economia, politica și guvernanța. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un 
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Combaterea schimbărilor climatice și (a) Combaterea schimbărilor climatice și 
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adaptarea la acestea adaptarea la acestea
Obiectivul este de a se dezvolta și evalua 
măsuri inovatoare, rentabile și sustenabile 
de adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate atât CO2, cât și gazele cu efect 
de seră, altele decât CO2, și să fie puse în 
evidență soluții ecologice tehnologice și 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acțiuni informate și eficace și 
să fie puse în rețea competențele necesare.
Activitățile se vor axa pe: o mai bună 
înțelegere a schimbărilor climatice și pe
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
impactului, a aspectelor vulnerabile și 
dezvoltarea unor adaptări inovatoare 
rentabile și a unor măsuri de prevenire a 
riscurilor, sprijinirea politicilor în materie 
de atenuare.

Obiectivul este de a se dezvolta și evalua 
măsuri și strategii inovatoare, rentabile și 
sustenabile de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a efectelor 
acestora, prin care să fie vizate atât CO2, 
cât și particulele și gazele cu efect de seră, 
altele decât CO2, și să fie puse în evidență 
soluții ecologice tehnologice și 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acțiuni informate și eficace și
să fie puse în rețea competențele necesare.
Activitățile se vor axa pe: o mai bună 
înțelegere a schimbărilor climatice și a 
riscurilor asociate evenimentelor extreme 
și schimbărilor bruște prin furnizarea de 
previziuni fiabile cu privire la schimbările 
climatice; înțelegerea interacțiunilor 
dintre ozon și climă și a ciclului apei în 
atmosferă;  evaluarea impactului la nivel 
global, regional și local și a aspectelor 
vulnerabile și dezvoltarea unor adaptări 
inovatoare rentabile și a unor măsuri de 
prevenire a riscurilor, inclusiv a 
amenințărilor la adresa patrimoniului 
cultural; sprijinirea politicilor în materie 
de atenuare și definirea unor strategii de 
acțiune imediată pentru a contracara 
schimbările climatice în decursul a doar 
câtorva decenii.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a furniza cunoștințe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate și nevoile 
societății și ale economiei. Activitățile se 
vor axa pe: realizarea de progrese în 
înțelegerea funcționării ecosistemelor, a 

Obiectivul este de a furniza cunoștințe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate și nevoile 
societății și ale economiei. Activitățile se 
vor axa pe: asigurarea faptului că se iau 
măsuri pentru a garanta tranziția, 
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interacțiunilor acestora cu sistemele sociale 
și a rolului lor în susținerea economiei și a 
bunăstării umane; precum și furnizarea de 
cunoștințe și instrumente care să asigure 
eficacitatea procesului decizional și a 
angajamentului public.

gestionarea și folosirea sustenabilă a 
resurselor de apă și a serviciilor de apă,
realizarea de progrese în înțelegerea 
funcționării ecosistemelor, inclusiv a 
rolului de regularizare pe care îl au 
oceanele și pădurile în prevenirea 
încălzirii globale, a interacțiunilor acestora 
cu sistemele sociale și a rolului lor în 
susținerea economiei și a bunăstării umane;
precum și furnizarea de cunoștințe și 
instrumente care să asigure eficacitatea 
procesului decizional și a angajamentului 
public.

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Asigurarea aprovizionării sustenabile 
cu materii prime neenergetice și 
neagricole.

(c) Asigurarea utilizării, gestionării și
aprovizionării sustenabile cu materii prime 
neenergetice și neagricole

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este îmbunătățirea bazei de 
cunoștințe privind materiile prime și 
dezvoltarea de soluții inovatoare pentru
explorarea, extracția, prelucrarea,
reciclarea și recuperarea în condiții 
ecologice și rentabile a materiilor prime și 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activitățile se vor axa pe:
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
disponibilitatea materiilor prime,
promovarea sustenabilității aprovizionării 

Obiectivul este îmbunătățirea bazei de 
cunoștințe privind materiile prime și 
dezvoltarea de soluții inovatoare pentru
utilizarea, reciclarea și recuperarea în 
condiții ecologice și eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor a 
materiilor prime și pentru înlocuirea 
acestora cu alternative atrăgătoare din 
punct de vedere economic, care au un 
impact mai redus asupra mediului.
Activitățile se vor axa pe: îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe privind disponibilitatea 
materiilor prime, promovarea 
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cu materii prime și a utilizării acestora,
găsirea de alternative pentru materiile
prime esențiale, precum și o sensibilizare 
mai mare cu privire la materiile prime și 
îmbunătățirea modalităților de utilizare a 
acestora la nivelul societății.

sustenabilității aprovizionării cu materii 
prime și a utilizării acestora, promovarea 
proiectării ecologice, găsirea de 
alternative pentru materiile prime 
esențiale, dezvoltarea unor procese și 
sisteme circulare închise, sprijinirea 
strategiilor și a tehnologiei de reciclare și 
reutilizare, măsuri care vizează cererea, 
care să le permită cetățenilor și 
consumatorilor să reducă consumul și 
risipa de materii prime, precum și o 
sensibilizare mai mare cu privire la 
materiile prime și îmbunătățirea 
modalităților de utilizare a acestora la 
nivelul societății

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziția la o 
economie ecologică. Activitățile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor și a produselor ecoinovatoare și 
de stimulare a introducerii pe piață și a 
replicării acestora, acordându-se o atenție 
deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
și a schimbărilor societale inovatoare,
măsurarea și evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum și promovarea 
eficienței resurselor prin sisteme digitale.

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziția la o 
economie ecologică. Activitățile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor (inclusiv a 
tehnologiilor și a noilor materiale pentru 
conservarea și restaurarea patrimoniului 
cultural), proceselor, serviciilor și a 
produselor ecoinovatoare și de stimulare a 
introducerii pe piață și a replicării acestora, 
acordându-se o atenție deosebită IMM-
urilor, sprijinirea politicilor și a 
schimbărilor societale inovatoare,
măsurarea și evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum și promovarea 
eficienței resurselor prin sisteme digitale.
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Amendamentul 158

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litra e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Dezvoltarea unor sisteme de observare 
și informații globale de mediu 
cuprinzătoare și sustenabile

(e) Dezvoltarea unor sisteme de observare 
și informații globale de mediu 
cuprinzătoare și sustenabile

Scopul este de a se asigura furnizarea 
datelor și informațiilor necesare pe termen 
lung necesare pentru soluționarea acestei 
provocări. Activitățile se vor concentra pe 
capacități, tehnologii și infrastructuri de 
date pentru observarea și monitorizarea 
Pământului care să poată oferi în 
permanență informații corecte și în timp 
util, previziuni și proiecții. Se va încuraja 
accesul liber, deschis și nerestricționat la 
date și informații interoperabile.

Scopul este de a se asigura furnizarea 
datelor și informațiilor necesare pe termen 
lung necesare pentru soluționarea acestei 
provocări. Activitățile se vor concentra pe 
capacități, tehnologii și infrastructuri de 
date pentru observarea și monitorizarea 
Pământului atât prin teledetecție, cât și 
prin măsurători efectuate in situ, care să 
poată oferi în permanență informații 
corecte și în timp util și care să permită 
realizarea de previziuni și proiecții. Se va 
încuraja accesul liber, deschis și 
nerestricționat la date și informații 
interoperabile.

Amendamentul 159

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 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spațiului european al cercetării (ERA) și 
dezvoltării condițiilor-cadru pentru 
inovare.

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 
inovatoare prin angajarea cetățenilor,
inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a
întreprinderilor și a utilizatorilor în 
cercetare și inovare, precum și promovarea 
unor politici de cercetare și inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spațiului european al cercetării (ERA) și 
dezvoltării condițiilor-cadru pentru 
inovare.
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Amendamentul 160

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera c  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societății 
în cercetare și inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societății, 
inclusiv a organizațiilor societății civile,
în special a organizațiilor persoanelor cu 
dizabilități, în cercetare și inovare;

Justificare

Pentru a efectua o cercetare care este utilă și semnificativă pentru societate, este esențial ca 
persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative să fie pe deplin incluse în 
proiectele de cercetare finanțate de programul Orizont 2020. Acest lucru este crucial dacă se 
dorește garantarea faptului că cercetarea europeană furnizează rezultate care să răspundă 
nevoilor societății și cetățenilor, în special ale persoanelor cu dizabilități. În această etapă, 
nu se face nicio referire la implicarea persoanelor cu dizabilități în cercetarea finanțată de 
programul Orizont 2020, iar propunerea ar trebui modificată în consecință.

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera c  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societății 
în cercetare și inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societății 
în cercetare și inovare; creșterea gradului 
de apreciere a științei în societate;

Justificare

Percepția asupra importanței științei este un factor important pentru societate.

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.3– paragraful 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea rezilienței Europei în caz de (d) creșterea gradului de prevenire, 
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crize și de dezastre; răspuns și rezistență în Europa în caz de 
crize și de dezastre, atât naturale, cât și 
provocate de om;

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu o serie de 
deficiențe structurale în ceea ce privește 
capacitatea de inovare și capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse și procese.
Principalele probleme sunt dificultățile 
Europei de a atrage și păstra talentele,
utilizarea insuficientă a punctelor forte 
existente în domeniul cercetării în termeni 
de creare de valoare economică sau socială,
nivelurile scăzute de activitate 
antreprenorială, subfinanțarea polilor de 
excelență în fața concurenței pe plan 
mondial, precum și numărul excesiv de 
obstacole, la nivel european, în calea 
colaborării, în cadrul triunghiului 
cunoașterii, între învățământul superior, 
cercetare și întreprinderi, la nivel european.

Europa se confruntă cu o serie de 
deficiențe structurale în ceea ce privește 
capacitatea de inovare și capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse și procese.
Principalele probleme sunt dificultățile 
Europei de a atrage și păstra talentele,
sărăcirea competențelor tehnice și 
științifice care a caracterizat în trecut 
diverse regiuni, utilizarea insuficientă a 
punctelor forte existente în domeniul 
cercetării în termeni de creare de valoare 
economică sau socială, nivelurile scăzute 
de activitate antreprenorială, subfinanțarea 
polilor de excelență în fața concurenței pe 
plan mondial, precum și numărul excesiv 
de obstacole, la nivel european, în calea 
colaborării, în cadrul triunghiului 
cunoașterii, între învățământul superior, 
cercetare și întreprinderi, la nivel european.

Amendamentul 164

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
peisajul european al inovării. Acest lucru 
se va realiza prin stimularea integrării 
învățământului superior, a cercetării și a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum și prin 

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

creând astfel noi medii favorabile inovării, 
precum și prin promovarea și sprijinirea 
unei noi generații de persoane cu spirit 
întreprinzător. Astfel, EIT va contribui pe 
deplin la obiectivele Strategiei Europa 
2020 și, în special, la inițiativele 
emblematice „O Uniune a inovării” și
„Tineretul în mișcare”.

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 2 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, prin intermediul comunităților 
cunoașterii și inovării, funcționează în 
conformitate cu o logică antreprenorială.
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general.
Partenerii din CCI sunt reprezentați de 
entități juridice unice pentru a permite 
raționalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambițioasă de 
activități de la învățământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective și rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piață, cât și un impact societal.
Regulile actuale de participare, evaluare și 
supraveghere a CCI-urilor permit decizii 
rapide, pe modelul deciziilor într-o 
întreprindere.

EIT, prin intermediul comunităților 
cunoașterii și inovării, funcționează în 
conformitate cu o logică antreprenorială.
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general.
Partenerii din CCI sunt reprezentați de 
entități juridice unice pentru a permite 
raționalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambițioasă de 
activități de la învățământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective și rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piață, cât și un impact societal, 
precum și o valoare adăugată clară, 
determinată de o abordare orientată spre 
rezultate. Regulile actuale de participare, 
evaluare și supraveghere a CCI-urilor 
permit decizii rapide, pe modelul deciziilor 
într-o întreprindere.

Justificare

Deși conceptul de „abordare orientată spre rezultate” este prezent în titlu, nu se face nicio 
referire la acesta în paragraful propriu-zis; valoarea adăugată determinată de o astfel de 
abordare ar trebui totuși inclusă în mod explicit.

Amendamentul 166
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Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera f – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va avea o contribuție substanțială la 
obiectivele stabilite de Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale într-un mod care să completeze 
alte inițiative în domeniile respective. El va 
testa noi abordări simplificate de finanțare 
și de guvernanță și, prin urmare, va juca un 
rol de pionierat în peisajul european al 
inovării. Abordarea sa în materie de 
finanțare se va întemeia pe un puternic 
efect de levier, astfel încât să fie mobilizate 
atât fonduri publice, cât și private. Mai 
mult, institutul va utiliza în totalitate noi 
vehicule pentru sprijinul direcționat spre 
activitățile individuale, prin intermediul 
Fundației EIT.

EIT va avea o contribuție substanțială la 
obiectivele stabilite de Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale într-un mod care să completeze 
alte inițiative în domeniile respective. El va 
testa noi abordări simplificate de finanțare 
și de guvernanță și, prin urmare, va juca un 
rol de pionierat în peisajul european al 
inovării. Abordarea sa în materie de 
finanțare se va întemeia pe un puternic 
efect de levier, astfel încât să fie mobilizate 
atât fonduri publice, cât și private. Mai 
mult, institutul va utiliza în totalitate noi 
vehicule pentru sprijinul direcționat spre 
activitățile individuale.

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera g – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul comunităților cunoașterii 
și inovării și centrelor lor de colocație (poli 
de excelență care reunesc parteneri din 
învățământul superior, cercetare și din 
întreprinderi într-o locație geografică dată), 
EIT va fi, de asemenea, legat de politica 
regională. Este necesar, în special, să se 
asigure o mai bună legătură între instituțiile 
de învățământ superior și creșterea și 
inovarea regionale, în contextul strategiilor 
de specializare inteligentă la nivel regional 
și național. Astfel, EIT va contribui la 
obiectivele politicii de coeziune a Uniunii.

Prin intermediul comunităților cunoașterii 
și inovării și centrelor lor de colocație (poli 
de excelență care reunesc parteneri din 
învățământul superior, cercetare și din 
întreprinderi într-o locație geografică dată), 
EIT va fi, de asemenea, legat de politica 
regională. Este necesar, în special, să se 
asigure o mai bună legătură între instituțiile 
de învățământ superior, piața muncii și 
creșterea și inovarea regionale și locale, în 
contextul strategiilor de specializare 
inteligentă la nivel local, regional și 
național. Astfel, EIT va contribui la 
obiectivele politicii de coeziune a Uniunii.

Justificare

Dacă instituțiile de învățământ superior nu sunt legate și de piața muncii, în special la nivel 
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local și regional, Europa nu va putea să elimine discrepanțele de care suferă în termeni de 
creștere economică.

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Anexa II – tabel
Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818
1. Consiliul European pentru Cercetare 15008
2. Tehnologii viitoare și emergente 3505
3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea 

și dezvoltarea carierei
6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-
infrastructuri)

2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280
1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile 

generice și industriale*
15580 din care 500 
pentru EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000
3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35 888
1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 

pentru EIT
2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare 

marină și maritimă și bioeconomie;
4694 din care 150 
pentru EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 
pentru EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și 
integrate,

7690 din care 247 
pentru EIT

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea 
eficientă a resurselor și a materiilor prime 

3573 din care 115 
pentru EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 
pentru EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***
Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), din care 
1 795 milioane EUR pentru fotonică și micro și nanoelectronică, 4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și producție și prelucrare avansate, 575 de milioane EUR
pentru biotehnologie și 1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept rezultat, vor fi disponibile
6 663 de milioane EUR pentru sprijinirea tehnologiilor generice esențiale.
** S-ar putea ca aproximativ 1131 de milioane EUR din această sumă să fie alocate pentru 
implementarea proiectelor aferente Planului strategic european pentru tehnologiile energetice 
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(Planul SET). S-ar putea ca aproximativ o treime din aceasta să ajungă la IMM-uri. 
*** Suma totală va fi pusă la dispoziție prin alocări, așa cum se prevede la articolul 6 
alineatul (3). Cea de-a doua alocare, de 1 652 de milioane EUR, va fi pusă la dispoziție pro 
rata din bugetele corespunzătoare componentelor „Provocările societale” și „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și industriale”, pe o bază estimativă și sub rezerva 
revizuirii prevăzute la articolul 26 alineatul (1).

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 29,00%
1. Consiliul European pentru Cercetare 14,2%
2. Tehnologii viitoare și emergente 3,9%
3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea 

și dezvoltarea carierei
7,4%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-
infrastructuri)

3,5%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 25,2%
1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile 

generice și industriale*
17,7%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4,5%
3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 3%

III Provocări societale, din care: 40,3%
1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 12% 
2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare 

marină și maritimă și bioeconomie;
5,3%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 7,5%
4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și 

integrate,
8,7%

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea 
eficientă a resurselor și a materiilor prime 

4,3%

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 2,5%
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 3%
Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,5%

TOTAL 100%

* Inclusiv 57,6% pentru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), din care 11,5%
pentru fotonică și micro și nanoelectronică, 27,6% pentru nanotehnologii, materiale avansate 
și producție și prelucrare avansate, 3,7% pentru biotehnologie și 11,1% pentru spațiu. Drept 
rezultat, va fi disponibil un procent de 42,9% pentru sprijinirea tehnologiilor generice 
esențiale.
** S-ar putea ca un procent de aproximativ 28,3% din această sumă să fie alocat pentru 
implementarea proiectelor aferente Planului strategic european pentru tehnologiile energetice 
(Planul SET). S-ar putea ca aproximativ o treime din aceasta să ajungă la IMM-uri.
eliminat
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