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Amendamentul 35
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. en

Amendamentul 36
David Casa

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Comunicarea intitulată „Un buget 
pentru Europa 2020”, Comisia a propus să 
se abordeze printr-un singur cadru 
strategic comun pentru cercetare și inovare 
domeniile reglementate în perioada 2007-
2013 în cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare, 
componenta de inovare din programul-

(10) În Comunicarea intitulată „Un buget 
pentru Europa 2020”, Comisia a propus să 
se grupeze principalele trei surse de 
finanțare pentru cercetare și inovare
[actualul al șaptelea program-cadru, 
actuala componentă de inovare din 
programul pentru competitivitate și 
inovare, precum și Institutul European 
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cadru pentru competitivitate și inovare, 
precum și Institutul European pentru 
Inovare și Tehnologie (EIT), în vederea 
îndeplinirii obiectivului Strategiei Europa 
2020 de creștere a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare la 3% din PIB până în 2020. 
În comunicarea menționată anterior, 
Comisia s-a angajat totodată să integreze 
schimbările climatice în programele de 
cheltuieli ale Uniunii și să direcționeze cel 
puțin 20 % din bugetul Uniunii pentru 
obiectivele legate de climă. Combaterea 
schimbărilor climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor sunt obiective care se 
consolidează reciproc în vederea realizării 
dezvoltării durabile. Obiectivele specifice 
legate de aceste două obiective ar trebui să 
fie completate cu celelalte obiective 
specifice ale Orizont 2020. Prin urmare, se 
preconizează că cel puțin 60 % din bugetul 
global al Programului-cadru Orizont 2020 
ar trebui să fie legat de dezvoltarea 
durabilă. De asemenea, se estimează că 
cheltuielile legate de climă trebuie să 
depășească 35% din buget, inclusiv 
măsurile reciproc compatibile de 
îmbunătățire a eficienței resurselor. 
Comisia ar trebui să furnizeze informații 
privind amploarea și rezultatele sprijinului 
acordat obiectivelor referitoare la 
schimbări climatice. Cheltuielile legate de 
climă din cadrul Orizont 2020 ar trebui să 
fie urmărite în conformitate cu 
metodologia stabilită în comunicarea 
menționată anterior.

pentru Inovare și Tehnologie (EIT)] în 
cadrul unui singur cadru strategic comun 
pentru cercetare și inovare (CSC). Prin 
aceasta, Comisia urmărește îndeplinirea 
obiectivului Strategiei Europa 2020 de 
creștere a investițiilor în cercetare și 
dezvoltare la 3% din PIB până în 2020. În 
comunicarea menționată anterior, Comisia 
s-a angajat totodată să integreze 
schimbările climatice în programele de 
cheltuieli ale Uniunii și să direcționeze cel 
puțin 20 % din bugetul Uniunii pentru 
obiectivele legate de climă. Combaterea 
schimbărilor climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor sunt obiective care se 
consolidează reciproc în vederea realizării 
dezvoltării durabile. Obiectivele specifice 
legate de aceste două obiective ar trebui să 
fie completate cu celelalte obiective 
specifice ale Orizont 2020. Prin urmare, se 
preconizează că cel puțin 60 % din bugetul 
global al Programului-cadru Orizont 2020 
ar trebui să fie legat de dezvoltarea 
durabilă. De asemenea, se estimează că 
cheltuielile legate de climă trebuie să 
depășească 35% din buget, inclusiv 
măsurile reciproc compatibile de 
îmbunătățire a eficienței resurselor. 
Comisia ar trebui să furnizeze informații 
privind amploarea și rezultatele sprijinului 
acordat obiectivelor referitoare la 
schimbări climatice. Cheltuielile legate de 
climă din cadrul Orizont 2020 ar trebui să 
fie urmărite în conformitate cu 
metodologia stabilită în comunicarea 
menționată anterior.

Or. en

Amendamentul 37
David Casa

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume 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 
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.

Or. en

Amendamentul 38
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 20
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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 și a restabilirii și 
aprofundării încrederii opiniei publice în 
știință, Orizont 2020 ar trebui să favorizeze 
o participare activă 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.

Or. en

Amendamentul 39
Elena Oana Antonescu

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 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, în special în ceea ce privește 
beneficiile pe care acestea le au în 
domeniul sănătății și mediului, 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.
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Amendamentul 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 reutilizării 
rezultatelor cercetării finanțate din 
fonduri publice, în special publicațiile și 
datele științifice; prin facilitarea accesului 
la cunoștințe 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.

Or. en

Amendamentul 41
Rolandas Paksas

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

(20a) Accesibilitatea acțiunilor de 
informare și comunicare referitoare la 
Orizont 2020, inclusiv comunicarea cu 
privire la proiectele finanțate și rezultatele 
acestora, necesită 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.

Or. en

Amendamentul 42
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
dezvoltării științei și tehnologiei, ale 
industriei, ale politicilor și ale societății. 
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, Orizont 2020 trebuie să 
recunoască nevoia unei poziții de lider a 
instituțiilor 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.
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Or. en

Amendamentul 43
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) 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 
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atractivă pentru cei mai buni cercetători. 
Ar trebui, prin urmare, luată în 
considerare, la nivel european, instituirea 
unor sisteme de impozitare atractive, 
coordonate, pentru cercetători.

Or. fr

Amendamentul 45
Elena Oana Antonescu

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 cercetătorilor14 , alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune, promovând această profesie mai 
ales în rândul tinerilor. Ar trebuie să se 
acorde o atenție corespunzătoare Cartei 
europene a cercetătorilor și Codului de 
conduită pentru recrutarea cercetătorilor14 , 
alături de alte cadre de referință relevante 
definite în contextul spațiului european de 
cercetare, respectându-se, în același timp, 
caracterul voluntar al acestor cadre.

Or. ro

Amendamentul 46
Philippe Juvin

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 

(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 
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cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

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.

Or. fr

Amendamentul 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 Orizont 2020 ar trebui să respecte 
acquis-ul comunitar al UE în ceea ce 
privește egalitatea de oportunități între 
bărbați și femei. 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 efectivă a finanțării 
UE, principala distincție pentru fondurile 
UE destinate cercetării ar trebui să o 
reprezinte excelența proiectului științific 
și calificările profesionale ale 
personalului de cercetare.

Or. en

Amendamentul 48
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele motivate și actualizate în mod 
periodic emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii, care cuprind, ca o precondiție, 
o metodă transparentă de selectare, la 
baza căreia 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. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.

Or. fr

Amendamentul 49
Chris Davies

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 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 
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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.

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.

Or. en

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 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Fondurile din cadrul 
Orizont 2020 alocate activităților de 
cercetare trebuie să respecte dispozițiile 
legislative și tradițiile statelor membre.
Toate activitățile trebuie să se desfășoare 
asigurându-se un nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane, în conformitate cu 
articolul 168 din TFUE.
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(Programele-cadru ale UE trebuie să 
respecte dreptul constituțional național al 
statelor membre atunci când instituie 
fonduri pentru cercetare. UE nu poate 
finanța cercetarea care nu este autorizată 
în statele membre.)

Or. en

Amendamentul 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

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 nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

(25) Terapiile cu celule sușă și-au 
demonstrat eficacitatea în anumite 
domenii, în special în contextul medicinii 
regenerative. Prin urmare, Uniunea ar 
trebui să continue să sprijine acest tip de 
cercetări. Totuși, Comisia Europeană 
recunoaște problemele etice ridicate de 
cercetarea efectuată pe celulele sușă 
embrionare umane, motiv pentru care în 
mod explicit nu solicită utilizarea lor. 
Utilizarea eventuală a celulelor sușă umane 
adulte, cu referire specială la celulele sușă 
obținute din sângele din cordonul 
ombilical și celulele sușă pluripotente 
induse 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. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

Or. it
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Amendamentul 52
Frédérique Ries

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 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Comisia Europeană este preocupată 
de aspectele legate de echitate în utilizarea 
celulelor sușă embrionare umane, 
indiferent dacă acestea sunt adulte, 
embrionare sau obținute din sângele din 
cordonul ombilical. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele terapeutice pe care doresc să le 
atingă și face obiectul unei evaluări etice 
stricte. 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.

Or. fr

Justificare

Legat de amendamentul la articolul 16 alineatul (4) referitor la celulele sușă umane.

Amendamentul 53
Alda Sousa

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 

(25) 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 
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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 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Ar trebui luată 
în considerare crearea și întreținerea 
unor bănci publice cu celule sușă 
embrionare umane.

Or. pt

Amendamentul 54
Peter Liese, Richard Seeber

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 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Terapiile cu celule sușă și-au 
demonstrat valoarea adăugată în anumite 
cazuri, în special în contextul medicinii 
regenerative. În special celulele sușă
obținute din sângele din cordonul 
ombilical și celulele sușă adulte fac deja 
parte din tratamente consacrate. Prin 
urmare, Uniunea ar trebui să continue să 
sprijine acest tip de cercetări. Ar trebui 
acordată prioritate explorării 
alternativelor existente sau viitoare la 
cercetarea asupra celulelor sușă 
embrionare umane, în special în ceea ce 
privește celulele sușă obținute din sângele 
din cordonul ombilical, celulele sușă 
pluripotente induse și celulele sușă adulte.

Or. en

Justificare

Amendamentele au la bază amendamentele 1 și 6 ale raportorului - dar țineți cont de faptul 
că s-a decis limitarea avizului strict la competența Comisiei ENVI, și anume mediu, sănătate 
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publică și siguranță alimentară. Aspectele juridice și etice țin de competența Comisiei pentru 
afaceri juridice. Acesta este motivul pentru care amendamentul încearcă să evite orice 
formulare cu privire la chestiunea etică.

Amendamentul 55
Cristian Silviu Bușoi

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 nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

(25) Terapiile cu celule sușă și-au 
demonstrat puternica valoare adăugată, 
în special în contextul medicinii 
regenerative. 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 
eventuală a celulelor sușă umane 
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 nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.
Comisia ar trebui să sprijine în mod activ 
cercetarea al cărei scop este dezvoltarea 
de alternative la celulele sușă embrionare.

Or. en

Justificare

Corectare a amendamentului propus în proiectul de aviz. Noua formulare nu se referă la 
nicio alternativă specifică, lăsând ușa deschisă oricărei alternative existente sau viitoare 
dezvoltată de oamenii de știință.
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Amendamentul 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Ar trebui acordată atenție 
diferențelor considerabile între legislațiile 
naționale ale statelor membre în ceea ce 
privește cercetarea care utilizează 
embrioni umani și celule sușă embrionare 
umane. Politica de cercetare a UE nu ar 
trebui să conducă la armonizarea 
legislației naționale a statelor membre.
Comisia ar trebui să-și amintească 
propria declarație, cu privire la cel de-al 
șaptelea program-cadru, în sensul de a 
continua actuala practică și de a nu 
prezenta Comitetului de reglementare 
propuneri de proiecte care includ 
activități de cercetare ce distrug embrionii 
umani, inclusiv în scopul obținerii de 
celule sușă1. Acest angajament ar trebui 
inclus în prezentul regulament pentru a 
asigura continuitatea juridică.

__________________
1 Punctul 12 din declarația Comisiei 
referitoare la articolul 6 anexat la Decizia 
nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică și demonstrative, 
JO L 412, 30.12.2006, p.1.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este acela de a conferi efecte juridice angajamentului Comisiei 
UE privind cercetarea în domeniul celulelor sușă.
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Amendamentul 57
Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Curtea de Justiție a UE a hotărât în 
cauza C-34/101 că, potrivit legislației UE, 
celulele sușă embrionare umane sunt 
nebrevetabile. În conformitate cu 
hotărârea Curții de Justiție a UE în cauza 
C-34/10, cercetarea în domeniul celulelor 
sușă embrionare ar trebui exclusă din 
domeniul de finanțare al UE.
__________________
1 Cauza C-34/10, Hotărârea Curții 
(Marea Cameră) din 18 octombrie 2011, 
Oliver Brüstle împotriva Greenpeace eV.

Or. en

Amendamentul 58
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În programul-cadru, Comisia 
trebuie să ia mai bine în considerare 
cercetarea în domeniul celulelor sușă 
obținute din sângele din cordonul 
ombilical (capacitate de diferențiere, 
proliferare și utilizare autologă sau 
alogenică, absența reacției imunologice la 
pacientul care primește celulele), care au 
fost deja utilizate cu succes în tratamentul 
anumitor afecțiuni.

Or. fr
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Justificare

Acest amendament clarifică opinia exprimată de raportor la amendamentul nr. 6 privind 
cercetarea în domeniul celulelor sușă obținute din sângele din cordonul ombilical. Programul 
Orizont 2020 trebuie să susțină o „a treia cale” pentru cercetarea în domeniul acestor celule.

Amendamentul 59
Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Politica de cercetare a UE și 
finanțarea în domeniul cercetării trebuie 
să garanteze faptul că acei oameni de 
știință a căror cercetare este finanțată 
prin banii contribuabililor din UE își 
brevetează, de asemenea, invențiile în UE. 
Întrucât celulele sușă embrionare umane 
nu sunt brevetabile (cf jurisprudenței CJ 
a UE C-34/10), acest tip de cercetare ar 
trebui exclus din domeniul de finanțare 
UE, pentru a asigura o utilizare 
responsabilă a banilor contribuabililor. 
Cu toate acestea, un stat membru poate 
decide să finanțeze acest tip de cercetare 
exclusiv prin intermediul bugetului 
național și în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Amendamentul 60
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Descoperirea recentă a celulelor 
sușă pluripotente induse a deschis un nou 



AM\905947RO.doc 21/71 PE492.556v01-00

RO

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. Uniunea Europeană ar trebui, 
prin urmare, să ia măsuri în conformitate 
cu următoarele recomandări - UE 
trebuie:
– să ia în considerare interesele 
comunității științifice în toate tipurile de 
cercetare;
– să ajungă la un echilibru între aceste 
modalități diferite de cercetare a celulelor 
sușă, fără a favoriza unele în raport cu 
altele;
– să ia în considerare într-un mod lipsit 
de prejudecăți problemele etice ridicate de 
fiecare categorie de celule sușă.

Or. fr

Amendamentul 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Considerentul 27a (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, ca elemente necesare 
pentru un progres științific major. 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.
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Or. en

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, Orizont 2020 ar trebui nu numai să prevadă, ci și să
promoveze cooperarea multidisciplinară și interdisciplinară.

Amendamentul 62
Frédérique Ries

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.

Or. fr

Amendamentul 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 

(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 
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contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului.

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului și a obiectivelor RIO+20.

Or. en

Amendamentul 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Participarea echipelor de cercetători 
la diferite proiecte ar trebui avută în 
vedere ca o consolidare a calității și a 
posibilității unei cooperări internaționale.

Or. en

Amendamentul 65
Julie Girling

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 unui progres accelerat 
în știință și tehnologie.

Or. en

Amendamentul 66
Philippe Juvin

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 evaluarea și monitorizarea, 
presupun 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 
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realizărilor și a funcționării ERA.

Or. fr

Amendamentul 67
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „Infrastructurile de cercetare” 
„reprezintă 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 dincolo de 
sfera cercetării, spre exemplu pentru 
educație sau servicii publice. Aceasta 
include: echipament științific major (sau 
seturi de instrumente); resurse bazate pe 
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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.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „Transfer de tehnologie 
transeuropean” înseamnă transferul de 
rezultate științifice și de tehnologie între 
organismele publice și private situate în 
diferite state membre ale UE.

Or. en

Amendamentul 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) „Specializare inteligentă” înseamnă 
conceptul de dezvoltare a C&D și a 
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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.

Or. en

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.

Amendamentul 71
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 72
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



AM\905947RO.doc 29/71 PE492.556v01-00

RO

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.

Amendamentul 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Yves Cochet, Jill Evans

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 

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere, 
sustenabilitate și inovare în cadrul Uniunii, 
prin mobilizarea de fonduri suplimentare 
suficiente pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare. Astfel, Orizont 2020 sprijină 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA), iar instrumentele de 
conexiune între cercetare și inovare și 
fondurile structurale ar trebui 
implementate prin programe, „regiuni ale 
cunoașterii” și „specializări inteligente” și 
ambele instrumente ar trebui plasate în 
cadrul ERA, pentru a crea indicatori 
obiectivi pentru scările de excelență.

Or. en

Justificare

„Regiunile de cunoaștere” și „specializarea inteligentă” pot fi instrumente importante pentru 
sinergiile între fondurile structurale și Orizont 2020.

Amendamentul 77
Yves Cochet, Jill Evans
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament nu finanțează 
cheltuielile administrative ale Comisiei 
pentru executarea acestui program și nici 
construirea sau operarea marilor proiecte 
europene de infrastructură, precum 
Galileo, GMES sau ITER.

Or. en

Amendamentul 78
Jill Evans, Yves Cochet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) 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.

Or. en

Amendamentul 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – subpunctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 81
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

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 87 740 de 
milioane EUR, din care o sumă maximă de 
86 698 de milioane EUR este alocată 
activităților în temeiul titlului XIX din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE).
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Or. it

(A se vedea amendamentul la anexa II)

Amendamentul 82
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

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).

Or. en

Amendamentul 83
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) excelența științifică, 23 818 de milioane 
EUR;

Or. it

(A se vedea amendamentul la anexa II)

Amendamentul 84
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) excelența științifică, 29,3%;

Or. en

Amendamentul 85
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
25 280 de milioane EUR;

Or. it

(A se vedea amendamentul la anexa II)

Amendamentul 86
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) poziția de lider în sectorul industrial și 
post-industrial, 25 280 de milioane EUR;

Or. en

Justificare

Este important să se țină cont de faptul că post-industrializarea este deja o realitate în 
anumite state membre, care au făcut pași în direcția unei societăți post-industriale, sectoarele 
serviciilor și tehnologiilor înalte fiind dinamice. Pe de altă parte, Europa, care se află în 
urma principalilor ei competitori, trebuie să investească mai mult în sectoarele industriale 
cheie, ca nucleu al competitivității, astfel încât este pur și simplu rațional să existe un buget 
mai echilibrat, axat pe două dintre cele trei priorități: poziția de lider în sectorul industrial și 
provocările societale.
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Amendamentul 87
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 88
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) provocări societale, 34 388 de milioane 
EUR.

Or. it

(A se vedea amendamentul la anexa II)

Amendamentul 89
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) provocări societale, 30 888 de milioane 
EUR.

Or. en
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Justificare

Este legat de amendamentul la articolul 6 alineatul (2) primul paragraf litera (b) pentru a 
avea o distribuție bugetară mai echilibrată. Este esențială dezvoltarea unei solide politici 
industriale și post-industriale la nivelul UE, dacă se dorește soluționarea marilor provocări 
societale cu care se confruntă societățile europene în prezent și pentru deceniile viitoare 
(crearea unor locuri de muncă bune și decente și încercarea de a îmbunătăți calitatea vieții 
cetățenilor europeni).

Amendamentul 90
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) provocări societale, 40,4%.

Or. en

Amendamentul 91
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
2,1% din bugetul total.

Or. en

Amendamentul 92
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3 194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1 542 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 2 524 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1 042 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 1 482 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).

Or. it

(A se vedea amendamentul la anexa II)

Amendamentul 93
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3 194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 

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.
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alocare de 1 542 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).

Or. en

Amendamentul 94
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această finanțare sub formă de două 
alocări multianuale acoperă:

eliminat

(a) pentru prima alocare, evoluțiile în 
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.

Or. en
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Amendamentul 95
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

A doua alocare este pusă la dispoziție în 
urma evaluării prevăzute la articolul 26 
alineatul (1), ținând seama în special de:

eliminat

(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.

Or. en

Amendamentul 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
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transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 
10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2) sau la contribuția acordată 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie prevăzută la alineatul (3).

transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 
5 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 5 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2) sau la contribuția acordată 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie prevăzută la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 97
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – subpunctul 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

Or. fr

Amendamentul 98
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it
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Amendamentul 99
Oreste Rossi

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; 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; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei;
reprezentanți ai sectorului industrial (în 
special în cazul EEI-urilor); activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice și procese transparente și 
interactive care asigură sprijin cercetării și 
inovării responsabile.

Or. it

Amendamentul 100
Petru Constantin Luhan

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; 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; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice; consultarea activă a 
organizațiilor persoanelor cu dizabilități 
și procese transparente și interactive care 
asigură sprijin cercetării și inovării 
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responsabile.

Or. en

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 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 101
Karin Kadenbach

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; 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; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice (de exemplu, cu organizațiile 
pacienților, atunci când este implicată 
cercetarea în domeniul sănătății) și 
procese transparente și interactive care 
asigură sprijin cercetării și inovării 
responsabile.

Or. en

Amendamentul 102
Corinne Lepage
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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; 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; activități orientate spre viitor;
consultări publice specifice și procese 
transparente și interactive care asigură 
sprijin cercetării și inovării responsabile.

Or. en

Amendamentul 103
Rolandas Paksas

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; 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; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice, consultarea activă a 
organizațiilor persoanelor cu dizabilități 
și procese transparente și interactive care 
asigură sprijin cercetării și inovării 
responsabile.

Or. en
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Amendamentul 104
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Continuând activitatea inițiată în 
cadrul temei știință și societate din cel de-
al șaptelea program-cadru, Orizont 2020 
ar trebui să asigure participarea 
organizațiilor societății civile la definirea 
priorităților de cercetare, la elaborarea 
anumitor programe de lucru și, atunci 
când este cazul, la activități de cercetare 
prin intermediul unor cereri specifice de 
proiecte.

Or. en

Amendamentul 105
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) 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.

Or. en

Amendamentul 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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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 
aspectelor spațiale, urbane și teritoriale, 
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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

(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 
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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.

introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, 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, 
sporirii atractivității profesiei de cercetare 
pentru ambele sexe, precum și facilitării 
mobilității transfrontaliere și intersectoriale 
a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 108
Corinne Lepage

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, schimbărilor climatice, unor 
mări și oceane sănătoase și dezvoltării 
sustenabile, 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.

Or. en
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Amendamentul 109
Corinne Lepage

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, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, unei guvernanțe a cercetării 
mai favorabile incluziunii, cercetării 
participative, sporirii atractivității profesiei 
de cercetare, precum și facilitării 
mobilității transfrontaliere și intersectoriale 
a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 110
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (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 
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programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Cercetarea și inovarea responsabile

Pentru a garanta o relație armonioasă și 
eficientă între știință și societate, Orizont 
2020 promovează în mod activ cercetarea 
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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).

Or. en

Amendamentul 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitate de oportunități între bărbați și 
femei în cadrul cercetării
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Or. en

Amendamentul 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 
oportunități între bărbați și femei în 
activitățile de cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 115
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 adoptă măsuri adecvate 
pentru a preveni orice discriminare ce are 
la bază motive legate de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
dizabilități, vârstă în activitățile de 
cercetare și inovare, inclusiv măsuri de 
îndepărtare a obstacolelor din calea 
accesibilității pentru persoanele cu 
dizabilități.

Or. en

Amendamentul 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Egalitatea cercetătorilor

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.

Or. en

Amendamentul 117
Petru Constantin Luhan

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.

Or. en

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 
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legislative ale UE ar trebui să respecte această convenție internațională.

Amendamentul 118
Chris Davies

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 și protocoalele 
adiționale. Activitățile de cercetare țin 
seama, de asemenea, de articolul 13 din 
TFUE și limitează 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.

Or. en

Amendamentul 119
Rolandas Paksas

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 

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 
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Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului, protocoalele adiționale, 
precum și Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap.

Or. en

Amendamentul 120
Petru Constantin Luhan

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, 
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.

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

Or. en

Amendamentul 121
Oreste Rossi

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 și animală în scop de 
reproducere;

Or. it
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Amendamentul 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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;

Or. en

Amendamentul 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
distrugerea embrionilor umani;

Or. en
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Amendamentul 125
Carl Schlyter

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;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activitatea de cercetare care utilizează 
celule sușă embrionare umane;

Or. en

Amendamentul 127
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 128
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) activități de cercetare asupra 
mamiferelor sau păsărilor care implică 
privarea deliberată de mamă;

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze activități de cercetare asupra mamiferelor sau păsărilor care 
implică privarea deliberată de mamă.

Amendamentul 129
Glenis Willmott

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) Cercetarea în domeniul celulelor sușă 
reprezintă o cale promițătoare în direcția 
tratării sau vindecării multor boli 
neurodegenerative și cronice. 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 
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activitate în cadrul unui stat membru în 
care activitatea respectivă este interzisă.

Or. en

Amendamentul 130
Alda Sousa

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) 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. Prioritățile de cercetare 
și finanțare sunt definite în conformitate 
cu dovezile furnizate de cunoștințele 
științifice dobândite.

Or. pt

Justificare

Prioritățile atașate cercetării și finanțării acesteia ar trebui să evolueze concomitent cu 
cunoștințele științifice dobândite și nu ar trebui definite și închise de la început pentru o 
lungă perioadă de timp.

Amendamentul 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

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 

(4) Se sprijină activitățile de cercetare 
care vizează dezvoltarea și îmbunătățirea 
terapiilor bazate pe celule sușă umane 
adulte. Poate fi acordată finanțarea 
pentru cercetarea asupra celulelor sușă 
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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.

umane adulte, în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Se va sprijini, 
în special, cercetarea în domeniul 
celulelor sușă obținute din sângele din 
cordonul ombilical și al celulelor sușă 
pluripotente induse. 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.

Or. it

Amendamentul 132
Frédérique Ries

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) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare sau obținute 
din sângele din cordonul ombilical, poate 
fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Cercetarea 
asupra celulelor sușă embrionare nu 
poate avea loc decât prin utilizarea 
embrionilor supranumerari concepuți 
prin intermediul fertilizării in vitro și care 
nu sunt necesari în scopuri de 
reproducere. 
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. Cu toate acestea, 
cercetarea medicală efectuată asupra 
tuturor tipurilor de celule sușă este 
finanțată în statele membre în care o 
astfel de activitate este autorizată.

Or. fr
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Justificare

Este importantă adoptarea unei abordări obiective și tolerante cu privire la aspectul sensibil 
reprezentat de embrionii supranumerari: unele țări au interzis pur și simplu cercetarea 
asupra celulelor sușă embrionare și fetale, altele au adoptat o atitudine mai nuanțată, 
permițând utilizarea embrionilor supranumerari, iar altele permit cercetarea asupra 
celulelor sușă provenind din embrioni supranumerari cu o vârstă mai mică de 14 zile.

Amendamentul 133
Peter Liese

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. În 
special, va fi sprijinită cercetarea asupra 
celulelor sușă obținute din sângele din 
cordonul ombilical, a celulelor sușă 
pluripotente induse și a celulelor sușă 
adulte, precum și orice potențiale 
alternative viitoare la celulele sușă 
embrionare.

Or. en

Justificare

Amendamentele au la bază amendamentele 1 și 6 ale raportorului - dar țineți cont de faptul 
că s-a decis limitarea avizului strict la competența Comisiei ENVI, și anume mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară. Aspectele juridice și etice țin de competența Comisiei pentru 
afaceri juridice. Acesta este motivul pentru care amendamentul încearcă să evite orice 
formulare cu privire la chestiunea etică.

Amendamentul 134
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4
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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 acordată finanțarea pentru 
cercetarea asupra celulelor sușă umane 
embrionare, 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.

Or. en

Amendamentul 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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) Cercetarea asupra altor tipuri de celule
sușă umane 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.

Or. en

Amendamentul 136
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cercetarea asupra experimentelor pe 
animale ce intră în domeniul de aplicare 
al Directivei 2010/63/UE privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice 
face obiectul unui proces de revizuire a 
meritelor din punct de vedere etic și 
științific riguros și transparent, inclusiv 
dovezi exhaustive în sprijinul 
argumentelor privind relevanța modelelor 
animale pentru situația umană.

Or. en

Justificare

Potrivit Directivei 2010/63/UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, 
este necesară o evaluare cuprinzătoare a proiectului, ținând cont, de asemenea, de 
considerentele etice în utilizarea animalelor. UE ar trebui să finanțeze exclusiv cercetarea 
asupra experimentelor pe animale care a făcut obiectul unui proces de revizuire a meritelor 
din punct de vedere etic și științific riguros și transparent.

Amendamentul 137
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

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, inclusiv fondurile 
structurale și Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
uri (COSME).

Or. en

Justificare

Completarea amendamentului 9 din proiectul de aviz.
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Amendamentul 138
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 17a (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 vârf care vor 
consilia în procesul de stabilire a 
priorităților.

Or. en

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 139
Oreste Rossi

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 30 % 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.
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Or. it

Justificare

Din punct de vedere strategic, este important ca participarea IMM-urilor la programul-cadru 
să fie stimulată într-o măsură mult mai mare decât a prevăzut Comisia.

Amendamentul 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Amendamentul 141
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) potențiala amploare a impactului 
asupra abordării îngrijorărilor societale, a 
sustenabilității sau a competitivității 
industriale;

Or. en

Amendamentul 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Or. en

Amendamentul 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 144
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre.

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între regiunile din 
statele membre, preferabil cele care fac 
parte din aceeași euroregiune sau aceeași 
GECT instituită în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006.

Or. it
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Amendamentul 145
Yves Cochet, Jill Evans

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 cercetare 
asupra bolilor neglijate - agricultura, 
pescuitul și mediul și sunt implementate 
în condiții financiare adaptate
capacităților acestora.

Or. fr

Amendamentul 146
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 147
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 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.

Or. en

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.



AM\905947RO.doc 67/71 PE492.556v01-00

RO

Amendamentul 149
Elena Oana Antonescu

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 
mijloacelor de comunicare sociale și a altor 
tehnologii și metodologii inovatoare.

(e) inițiativele de promovare a dialogului și 
a dezbaterii cu publicul referitoare la 
aspecte științifice, tehnologice și de 
inovare, realizate prin implicarea 
comunității academice, precum și de 
valorificare a mijloacelor de comunicare 
sociale și a altor tehnologii și metodologii 
inovatoare, mai ales pentru a contribui la 
conștientizarea publicului cu privire la 
beneficiile cercetării și inovării în 
domeniul provocărilor societale.

Or. ro

Amendamentul 150
Karin Kadenbach

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, cu contribuția 
părților interesate externe relevante, de 
exemplu organizațiile pacienților. 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.

Or. en
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Amendamentul 151
Corinne Lepage

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 și schimbările climatice, 
cercetarea marină și maritimă, inclusiv 
informații privind volumul cheltuielilor 
legate de schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 și 
indicatori cu privire la subiecte 
transversale, cum ar fi cercetarea și 
inovarea responsabile, inclusiv 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.
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Or. en

Amendamentul 153
Cristian Silviu Bușoi

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 
(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 
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în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” ale programului Orizont 
2020.
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Amendamentul 154
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea egalității de 
oportunități între bărbați și femei. De 
asemenea, evaluarea ia în calcul contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii referitoare 
la o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și influența 
asupra impactului pe termen lung al 
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