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Amendamentul 53
Rolandas Paksas

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În timp ce Orizont 2020 stabilește 
obiectivul general al programului-cadru 
menționat, prioritățile și liniile generale ale 
obiectivelor specifice și ale activităților 
care urmează să se realizeze, programul 
specific ar trebui să definească obiectivele 
specifice și liniile generale ale activităților 
specifice fiecăreia dintre componente.
Dispozițiile privind punerea în aplicare 
stabilite în Orizont 2020 se aplică pe deplin 
prezentului program specific, inclusiv cele 
legate de principiile etice.

(3) În timp ce Orizont 2020 stabilește 
obiectivul general al programului-cadru 
menționat, prioritățile și liniile generale ale 
obiectivelor specifice și ale activităților 
care urmează să se realizeze, programul 
specific ar trebui să definească obiectivele 
specifice și liniile generale ale activităților 
specifice fiecăreia dintre componente.
Dispozițiile privind punerea în aplicare 
stabilite în Orizont 2020 se aplică pe deplin 
prezentului program specific, inclusiv cele 
legate de principiile etice. 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 54
Julie Girling

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii, există 
o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii, există 
o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 
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cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 
economică din viitor. Componenta II,
„Poziția de lider în sectorul industrial”, ar 
trebui să sprijine investițiile în cercetarea și 
inovarea de excelență în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și al altor 
tehnologii industriale, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
nivelul întregii Uniuni.

cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 
economică din viitor. Componenta II,
„Poziția de lider în sectorul industrial”, ar 
trebui să sprijine investițiile în cercetarea și 
inovarea de înaltă calitate în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și al altor 
tehnologii industriale, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
nivelul întregii Uniuni.

Or. en

Amendamentul 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii, există 
o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 
cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 
economică din viitor. Componenta II,
„Poziția de lider în sectorul industrial”, ar 
trebui să sprijine investițiile în cercetarea și 
inovarea de excelență în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și al altor 
tehnologii industriale, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
nivelul întregii Uniuni.

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii,
îndeosebi în ceea ce privește industria 
care protejează mediul, există o necesitate 
urgentă de a stimula investițiile din 
sectorul privat în cercetare și dezvoltare și 
în inovare, de a promova cercetarea și 
inovarea printr-o agendă orientată către 
piață și de a accelera dezvoltarea noilor 
tehnologii care vor susține întreprinderile și 
creșterea economică din viitor.
Componenta II, „Poziția de lider în sectorul 
industrial”, ar trebui să sprijine investițiile 
în cercetarea și inovarea de excelență în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale 
și al altor tehnologii industriale, îndeosebi 
în cel al tehnologiilor care protejează 
mediul, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
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nivelul întregii Uniuni.

Or. lt

Amendamentul 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lt

Amendamentul 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Programul specific ar trebui să 
completeze acțiunile întreprinse în statele 
membre, precum și alte acțiuni ale Uniunii 
necesare în cadrul efortului strategic global 
de punere în aplicare a Strategiei Europa 
2020, în special cu acțiuni în domeniile 
politicilor coeziunii, agriculturii și 
dezvoltării rurale, educației și formării 
profesionale, industriei, sănătății publice, 
protecției consumatorilor, ocupării forței de 
muncă și politicii sociale, energiei, 
transportului, mediului, acțiunilor 
climatice, securității, mediului marin și 
pescuitului, cooperării pentru dezvoltare și 
extindere și politicii de vecinătate. La 
adoptarea de măsuri menite să stimuleze 
inovarea și cercetarea ar trebui să se aibă 
în vedere sinergiile dintre aceste domenii 
politice, deoarece practica demonstrează 
că, în anumite cazuri, problemele de 
ansamblu ale societății nu pot fi rezolvate 
decât prin intermediul unor soluții 
complexe și integrate.

Or. lt

Amendamentul 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consolidarea transferului de 
cunoștințe din cercetare și inovare în 
conținutul procesului de învățământ de la 
toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta III, „Provocări societale”, 
contribuie la prioritatea „provocări 

Componenta III, „Provocări societale”, 
contribuie la realizarea priorității 
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societale” prevăzută la articolul 5 alineatul
(2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Orizont 2020], prin desfășurarea 
de activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, demonstrație și inovare, care 
contribuie la următoarele obiective 
specifice:

„provocări societale”, prevăzută la articolul 
5 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul
(UE) nr. XX/2012 [Orizont 2020], prin 
desfășurarea de activități de cercetare, 
dezvoltare tehnologică, demonstrație și 
inovare și analiza aspectelor 
socioeconomice aferente, care contribuie 
la următoarele obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe 
tot parcursul vieții și ameliorarea soluțiilor 
care le permit persoanelor confruntate cu 
procesul de îmbătrânire să-și mențină 
autonomia;

Or. en

Amendamentul 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
sustenabilă cu materii prime, pentru a 
satisface necesitățile unei populații globale 
în creștere în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale ale planetei;

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, luarea în considerare a 
impactului schimbărilor climatice în 
transformarea structurii ecosistemelor,
precum și o aprovizionare sustenabilă cu 
materii prime, pentru a satisface 
necesitățile unei populații globale în 
creștere în limitele sustenabile ale 
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resurselor naturale ale planetei;

Or. en

Amendamentul 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Adaptarea la problemele generate de 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice legate de ciclul hidrologic, 
reducerea biodiversității și gestionarea 
resurselor naturale

Or. en

Amendamentul 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) promovarea unei relații coerente între 
zonele urbane și rurale pentru 
îmbunătățirea sustenabilității mediului;

Or. en

Amendamentul 66
Corinne Lepage

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

(fa) identificarea nevoilor și priorităților 
procesului de cercetare care sunt 
relevante pe plan social, prin crearea de 
platforme de dialog între societatea civilă 
și cercetători și asigurarea participării 
societății civile la definirea, punerea în 
aplicare și evaluarea programelor de 
cercetare care răspund încercărilor cu 
care se confruntă întreaga societate;

Or. en

Amendamentul 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f b) încurajarea adaptării societății și 
instituțiilor la rezultatele științei și 
inovării, la schimbările produse la nivelul 
demografiei și al climei și la alte probleme 
majore ale societății în ansamblul său.  

Or. en

Amendamentul 68
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f b) valorificarea diversității 
cunoștințelor la nivelul societății și 
contribuția la inovarea socială prin 
abordări de tipul cercetării participative;
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Or. en

Amendamentul 69
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 6 alineatul
(1) din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Orizont 2020], pachetul financiar pentru 
punerea în aplicare a programului 
specific este de 86 198 milioane EUR.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în
aplicare a programului specific este în
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 
2020].

Or. it

Amendamentul 70
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O sumă maximă de 6% din sumele 
menționate la articolul 6 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 
2020] pentru componentele I, II și III din 
programul specific se repartizează pentru 
cheltuielile administrative ale Comisiei.

(3) O sumă maximă de 3% din sumele 
menționate la articolul 6 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 
2020] pentru componentele I, II și III din 
programul specific se repartizează pentru 
cheltuielile administrative ale Comisiei.

Or. it

Justificare

Cheltuielile administrative și de gestionare trebuie să fie menținute la un nivel redus, astfel 
încât să poată fi canalizat un volum mai important de resurse către eforturile depuse în 
vederea realizării obiectivelor stabilite în programul-cadru.

Amendamentul 71
Chris Davies
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Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c) stabilesc obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate, metoda 
de punere în aplicare și cuantumul total, 
inclusiv informații orientative privind 
cuantumul cheltuielilor legate de climă, 
după caz. Acestea conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicație privind sumele 
alocate fiecărei acțiuni și un calendar 
indicativ de punere în aplicare, precum și o 
abordare multianuală și orientări strategice 
pentru următorii ani de punere în aplicare.
Acestea includ, pentru subvenții, 
prioritățile, criteriile esențiale de evaluare 
și rata maximă a cofinanțării. Programele 
de lucru permit abordări ascendente, care 
să abordeze obiectivele în mod inovator.

Programele de lucru pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c) stabilesc obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate, metoda 
de punere în aplicare și cuantumul total, 
inclusiv informații orientative privind 
cuantumul cheltuielilor legate de climă, 
după caz. Acestea conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicație privind sumele 
alocate fiecărei acțiuni și un calendar 
indicativ de punere în aplicare, precum și o 
abordare multianuală și orientări strategice 
pentru următorii ani de punere în aplicare.
Acestea includ, pentru subvenții, 
prioritățile, criteriile esențiale de evaluare 
și rata maximă a cofinanțării. Programele 
de lucru permit abordări atât descendente, 
cât și ascendente, după caz, care să
realizeze obiectivele în mod inovator.

Or. en

Justificare

Deși o abordare de tip ascendent bazată pe o coordonare flexibilă este relativ adecvată în 
cazul anumitor domenii de cercetare, alte domenii necesită o coordonare strictă, de tip 
descendent, bazată pe o viziune de ansamblu și pe o reflecție strategică. Importanța tot mai 
mare pe care o acordă Orizont 2020 biologiei sistemelor și altor abordări similare ale 
cercetării necesită introducerea unor dispoziții referitoare la cadrele bazate pe o abordare de 
tip descendent.

Amendamentul 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Instrumentele de conexiune între 
cercetare și inovare și fondurile 
structurale ar trebui implementate prin 
programe, „regiuni ale cunoașterii” și 
„specializări inteligente”, iar ambele 
instrumente ar trebui plasate în cadrul 
ERA, pentru a crea indicatori obiectivi 
pentru scările de excelență.

Or. en

Amendamentul 73
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare realizat de un 
comitet instituit în acest scop, pentru un 
mandat limitat la patru ani, reînnoibil o 
dată. Procesul de recrutare și candidatul 
selecționat trebuie să aibă aprobarea 
Consiliului științific.

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare realizat de un 
comitet instituit în acest scop, pentru un 
mandat limitat la patru ani, reînnoibil o 
dată. Procedura de recrutare și candidatul 
selecționat trebuie să aibă aprobarea 
Consiliului științific. Înainte de finalizarea 
procedurii respective, Comisia transmite 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului, care-și pot exprima opinia cu 
privire la candidatul selectat.  

Or. it

Justificare

Este necesară o mai mare transparență a procedurii de numire a președintelui ERC.

Amendamentul 74
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele prezidează Consiliul științific, 
asigură conducerea sa și legătura cu 
structura specifică de punere în aplicare și 
îl reprezintă în lumea științifică.

Președintele prezidează Consiliul științific, 
asigură conducerea sa și legătura cu 
structura specifică de punere în aplicare, 
răspunde în fața Comisiei în legătură cu 
activitățile sale și îl reprezintă în lumea 
științifică.

Or. it

Amendamentul 75
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific este format din oameni
de știință, ingineri și savanți de renume, 
având competențele corespunzătoare, care 
garantează diversitatea domeniilor de 
cercetare și care acționează în nume 
propriu, independent de orice interese 
externe.

Consiliul științific este format din
maximum șase membri, selectați din 
rândul oamenilor de știință, inginerilor și 
savanților de renume, având competențele 
corespunzătoare, care garantează 
diversitatea domeniilor de cercetare și care 
acționează în nume propriu, independent 
de orice interese externe.

Or. it

Amendamentul 76
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unui proces de selecție 
independent și transparent convenit cu

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unei proceduri de selecție 
independent și transparent convenit cu
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Consiliul științific, incluzând consultarea 
comunității științifice și prezentarea unui 
raport Parlamentului European și 
Consiliului.

comitetul instituit în acest scop și 
menționat la articolul 6 alineatul (3), 
procedură care prevede și consultarea 
comunității științifice, a Parlamentului 
European și a Consiliului.

Or. it

Justificare

Este necesară o mai mare transparență a procesului de numire a membrilor Consiliului 
științific.

Amendamentul 77
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Decizia 2007/134/CE se abrogă. 

Or. it

Justificare

Scopul este asigurarea coerenței cu articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principalele provocări societale nu sunt 
abstracte, ele au o dimensiune teritorială. 
În plus, având în vedere importanța 
problematicii urbane în ceea ce privește 
creativitatea, inovarea și consecințele 
sociale și economice, este nevoie de o 
atenție deosebită acordată dimensiunii 
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urbane și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 79
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” (instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III
„Provocări societale”. Se preconizează că
prin această abordare integrată circa 15%
din totalul bugetelor lor combinate va fi
alocat IMM-urilor.

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” (instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III
„Provocări societale”. Prin această 
abordare integrată o proporție de 
aproximativ 30% din totalul bugetelor lor 
combinate va fi alocată IMM-urilor.

Or. it

Justificare

Pentru îndeplinirea obiectivului specific intitulat „Rolul de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale”, adoptarea unor măsuri mai ferme decât cele propuse de Comisie 
pentru încurajarea participării IMM-urilor la programul-cadru prezintă o importanță 
strategică.

Amendamentul 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
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posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale. 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.

Or. en

Amendamentul 81
Chris Davies

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, o serie de acțiuni specifice vor fi 
puse în aplicare utilizând o abordare 
strategică a cooperării internaționale, pe 
baza intereselor comune și a avantajelor 
reciproce și promovând coordonarea și 
sinergia cu activitățile statelor membre. Se 

În plus, o serie de acțiuni specifice vor fi 
puse în aplicare utilizând o abordare 
strategică dinspre vârf înspre bază a 
cooperării internaționale, pe baza 
intereselor comune și a avantajelor 
reciproce și promovând coordonarea și 
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vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele 
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.

sinergia cu activitățile statelor membre. Se 
vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele 
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.

Or. en

Justificare

Deși o abordare de tip ascendent bazată pe o coordonare flexibilă este adecvată în cazul 
anumitor domenii de cercetare, alte domenii necesită o coordonare strictă, de tip descendent, 
bazată pe o viziune de ansamblu și pe o reflecție strategică. Importanța tot mai mare pe care 
o acordă Orizont 2020 biologiei sistemelor și altor abordări similare ale cercetării necesită 
introducerea unor dispoziții referitoare la cadrele bazate pe o abordare de tip descendent.

Amendamentul 82
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, realizarea de 
instrumente mai predictive și aplicabile 
omului pentru testarea siguranței, 
evaluarea riscurilor și cercetarea 
medicală, materialele avansate pentru 
vehicule ușoare sau dezvoltarea 
bioproceselor și bioproduselor industriale.
Prin urmare, se va urmări crearea unei 
sinergii puternice între provocările 
societale și dezvoltarea tehnologiilor 
generice și industriale. Acest lucru se va 
lua în considerare în mod explicit în cadrul 
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reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

elaborării strategiilor multianuale și al 
stabilirii priorităților pentru fiecare dintre 
aceste obiective specifice. Va fi necesar ca 
părțile interesate reprezentând diferite 
perspective să fie implicate pe deplin în 
punerea în aplicare și, în multe cazuri, vor 
fi necesare și acțiuni care să reunească 
finanțarea destinată tehnologiilor generice 
și industriale și, respectiv, provocărilor 
societale relevante.

Or. en

Amendamentul 83
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, ingineria 
genetică bazată pe utilizarea plantelor,
materialele avansate pentru vehicule ușoare 
sau dezvoltarea bioproceselor și 
bioproduselor industriale. Prin urmare, se 
va urmări crearea unei sinergii puternice 
între provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
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tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

Or. en

Amendamentul 84
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, stocarea energiei,
integrarea acțiunilor climatice, 
nanomedicina, materialele avansate pentru 
vehicule ușoare sau dezvoltarea 
bioproceselor și bioproduselor industriale.
Prin urmare, se va urmări crearea unei 
sinergii puternice între provocările 
societale și dezvoltarea tehnologiilor 
generice și industriale. Acest lucru se va 
lua în considerare în mod explicit în cadrul 
elaborării strategiilor multianuale și al 
stabilirii priorităților pentru fiecare dintre 
aceste obiective specifice. Va fi necesar ca 
părțile interesate reprezentând diferite 
perspective să fie implicate pe deplin în 
punerea în aplicare și, în multe cazuri, vor 
fi necesare și acțiuni care să reunească 
finanțarea destinată tehnologiilor generice 
și industriale și, respectiv, provocărilor 
societale relevante.

Or. en
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Amendamentul 85
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore.
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective, inclusiv 
organizațiile din cadrul societății civile, să 
fie implicate pe deplin în formularea 
întrebărilor pertinente la adresa 
cercetării, precum și în aplicarea acestora 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

Or. en

Amendamentul 86
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 4 – paragraful 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Există posibilitatea de a lansa și alte 
parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii. Acestea pot fi 
parteneriate privind tehnologiile 
informației și comunicațiilor în domeniul 
fotonicii și roboticii, industriile 
prelucrătoare durabile, bioindustriile și 
tehnologiile din domeniul securității pentru 
supravegherea frontierelor maritime.

Există posibilitatea de a lansa și alte 
parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii. Acestea pot fi 
parteneriate privind tehnologiile 
informației și comunicațiilor în domeniul 
fotonicii și roboticii, industriile 
prelucrătoare durabile, bioindustriile, 
produsele farmaceutice, telemedicina și
aparatura de tratament la domiciliu și
tehnologiile din domeniul securității pentru 
supravegherea frontierelor maritime.

Or. sl

Amendamentul 87
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii Consiliului științific sunt 
compensați pentru sarcinile pe care le 
îndeplinesc prin intermediul unui onorariu 
și, după caz, rambursarea cheltuielilor de 
deplasare și de ședere.

Membrii Consiliului științific sunt 
compensați pentru sarcinile pe care le 
îndeplinesc prin intermediul unui onorariu 
și, după caz, rambursarea în proporție de 
50% a cheltuielilor de deplasare și de 
ședere însoțite de documentele 
justificative corespunzătoare.

Or. it

Justificare

Ar trebui indicat un plafon al rambursării cheltuielilor de deplasare și ședere, astfel încât să 
se evite abuzurile și risipa de resurse.

Amendamentul 88
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele ERC va locui la Bruxelles pe 
durata mandatului său și va consacra cea 
mai mare parte a timpului său activității 
ERC. El/ea va fi remunerat(ă) la un nivel 
echivalent cu cel al funcțiilor de conducere 
de nivel superior din cadrul Comisiei.

Președintele ERC va locui la Bruxelles pe 
durata mandatului său. El/ea va fi 
remunerat(ă) la un nivel echivalent cu cel 
al funcțiilor de conducere de nivel superior 
din cadrul Comisiei.

Or. it

Amendamentul 89
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific alege dintre membrii săi
trei vicepreședinți care asistă președintele
în ceea ce privește reprezentarea și 
organizarea activității sale. Ei pot cumula 
și titlul de vicepreședinte al Consiliului 
European pentru Cercetare.

Consiliul științific alege dintre membrii săi
un vicepreședinte, care-l asistă pe 
președinte în ceea ce privește reprezentarea 
și organizarea activității sale.
Vicepreședintele poate cumula și titlul de 
vicepreședinte al Consiliului European 
pentru Cercetare.

Or. it

Amendamentul 90
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va oferi sprijin celor trei vicepreședinți, 
astfel încât să se asigure o asistență 
administrativă adecvată la nivel local în 
cadrul institutelor lor de origine.

eliminat
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Or. it

Justificare

Pentru a se evita risipa de resurse, ar trebui evitate suprapunerile de structuri birocratice.

Amendamentul 91
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele ERC și membrii Consiliului 
științific se consacră exclusiv îndatoririlor 
lor, lucrând cu normă întreagă. 

Or. it

Justificare

Pentru a se garanta transparența și independența ERC, trebuie stabilite în mod clar cerințele 
referitoare la exercitarea atribuțiilor profesionale.

Amendamentul 92
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea ERC va fi realizată de 
personalul recrutat în acest scop, inclusiv 
de funcționarii instituțiilor Uniunii, dacă 
acest lucru va fi necesar, și va acoperi 
numai nevoile administrative reale, pentru 
a asigura stabilitatea și continuitatea 
necesare unei administrări eficiente.

Gestionarea ERC va fi asigurată de
funcționari care fac deja parte din
personalul instituțiilor Uniunii și va acoperi 
numai nevoile administrative reale, pentru 
a asigura stabilitatea și continuitatea 
necesare unei administrări eficiente.

Or. it
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Justificare

Pentru a se evita risipa de resurse, gestionarea administrativă ar trebui să fie asigurată prin 
raționalizarea resurselor umane de care dispun deja instituțiile Uniunii Europene.

Amendamentul 93
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexă – partea I – punctul 1.3 – paragraful 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va informa în mod regulat comitetul 
programului cu privire la realizarea 
activităților ERC.

– va informa în mod regulat comitetul 
programului, Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la realizarea 
activităților ERC.

Or. it

Justificare

Scopul îl constituie creșterea nivelului de transparență al activităților ECR și o mai bună 
monitorizare a acestora.

Amendamentul 94
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiativele de cercetare legate de această 
provocare sunt orientate de știință, realizate 
pe scară largă, multidisciplinare și 
articulate în jurul unui obiectiv vizionar 
unificator. Acestea abordează marile 
provocări științifice și tehnologice care 
necesită cooperarea între o serie de 
discipline, comunități și programe.
Progresul științific ar trebui să furnizeze o 
bază solidă și amplă pentru viitoarele 
inovații tehnologice și aplicații în 
economie, precum și noi avantaje pentru 

Inițiativele de cercetare legate de această 
provocare sunt orientate de știință, realizate 
pe scară largă, multidisciplinare și 
articulate în jurul unui obiectiv vizionar 
unificator. Acestea abordează marile 
provocări științifice și tehnologice care 
necesită cooperarea între o serie de 
discipline, comunități și programe și, 
adesea, o schimbare a paradigmei aflate 
la baza abordărilor cercetării. Progresul 
științific ar trebui să furnizeze o bază solidă 
și amplă pentru viitoarele inovații 
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societate. Ca urmare a caracterul global și a 
amplorii lor, aceste inițiative pot fi 
realizate numai printr-un efort comun și 
susținut (cu o durată de ordinul a 10 ani).

tehnologice și aplicații în economie, 
precum și noi avantaje pentru societate. Ca 
urmare a caracterul global și a amplorii lor, 
aceste inițiative pot fi realizate numai 
printr-un efort comun și susținut (cu o 
durată de ordinul a 10 ani).

Or. en

Amendamentul 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Multe produse 
inovatoare încorporează mai multe dintre 
aceste tehnologii simultan, sub forma unei 
componente sau a unor componente 
integrate. Deși fiecare tehnologie oferă 
inovații tehnologice, beneficiul acumulat 
care rezultă din combinarea mai multor 
tehnologii generice poate, de asemenea, 
aduce cu sine salturi tehnologice.
Utilizarea unor tehnologii generice 
esențiale transversale va spori 
competitivitatea și impactul produselor.
Prin urmare, se vor exploata numeroasele 
interacțiuni dintre aceste tehnologii. Se va 
oferi un sprijin specific proiectelor-pilot și
proiectelor demonstrative pe scară mai 
mare.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate, sistemele de 
producție avansate și ecoinovarea. Multe 
produse inovatoare încorporează mai multe 
dintre aceste tehnologii simultan, sub 
forma unei componente sau a unor 
componente integrate. Deși fiecare 
tehnologie oferă inovații tehnologice, 
beneficiul acumulat care rezultă din 
combinarea mai multor tehnologii generice 
poate, de asemenea, aduce cu sine salturi 
tehnologice. Utilizarea unor tehnologii 
generice esențiale transversale va spori 
competitivitatea și impactul produselor.
Prin urmare, se vor exploata numeroasele 
interacțiuni dintre aceste tehnologii. Se va 
oferi un sprijin specific proiectelor-pilot și 
proiectelor demonstrative pe scară mai 
mare.

Or. en
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Amendamentul 96
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexă – partea II – punctul 1 – paragraful 9 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- continuarea dezvoltării și aplicării de 
instrumente mai predictive și aplicabile 
omului pentru testarea siguranței, 
evaluarea riscurilor și cercetarea 
medicală;

Or. en

Amendamentul 97
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a menține și consolida 
poziția de lider a Europei în sectorul 
tehnologiilor legate de componentele și 
sistemele integrate inteligente. Sunt incluse 
și micro-nano-bio sistemele, electronica 
organică, integrarea pe scară largă, 
tehnologiile aflate la baza internetului 
obiectelor (Internet of Things – IoT), 
inclusiv platforme care să sprijine 
furnizarea de servicii avansate, sistemele 
integrate inteligente, sistemele de sisteme 
și ingineria sistemelor complexe.

Obiectivul este de a menține și consolida 
poziția de lider a Europei în sectorul 
tehnologiilor legate de componentele și 
sistemele integrate inteligente. Sunt incluse 
și micro-nano-bio sistemele, platformele 
in-vitro de mare randament, sistemele 
celulare complexe, organele virtuale și 
alte aplicații ale biologiei sistemelor 
computaționale, electronica organică, 
integrarea pe scară largă, tehnologiile 
aflate la baza internetului obiectelor
(Internet of Things – IoT), inclusiv 
platforme care să sprijine furnizarea de 
servicii avansate, sistemele integrate 
inteligente, sistemele de sisteme și 
ingineria sistemelor complexe.

Or. en
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Amendamentul 98
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) și TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum și 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce privește cercetarea și 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace și utilizarea în cadrul altor aplicații
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.).

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) și TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum și 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce privește cercetarea și 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace și utilizarea în cadrul altor aplicații
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.) și al altor 
instrumente, precum metodele 
experimentale și computaționale bazate pe 
biologia umană care permit garantarea 
siguranței produselor de consum.

Or. en

Amendamentul 99
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
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sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) și TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum și 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce privește cercetarea și 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace și utilizarea în cadrul altor aplicații
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.).

sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia), TIC (de exemplu 
bioelectronica) și biotehnologia plantelor 
și biotehnologia agricolă. Aceste domenii, 
precum și alte domenii de vârf, necesită 
măsuri adecvate în ceea ce privește 
cercetarea și dezvoltarea, pentru a facilita 
transferul lor eficace și utilizarea în cadrul 
altor aplicații (sisteme de administrare a 
medicamentelor, biosenzori, biocipuri, 
ingineria genetică bazată pe utilizarea 
plantelor etc.).

Or. en

Amendamentul 100
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse și procese 
corespunzătoare necesităților industriale și 
societale, precum și alternative competitive 
și îmbunătățite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; pe de altă parte, valorificarea 
întregului potențial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea și 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice și metabolice, 
concepția bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte și în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităților 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilității tehnico-economice a 

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, ingineria 
genetică bazată pe utilizarea plantelor,
minerit, energie, celuloză și hârtie, 
materiale textile, amidon, prelucrarea 
alimentelor) să elaboreze noi produse și 
procese corespunzătoare necesităților 
industriale și societale, precum și 
alternative competitive și îmbunătățite 
bazate pe biotehnologie care să le 
înlocuiască pe cele utilizate în general; pe 
de altă parte, valorificarea întregului 
potențial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea și 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice și metabolice, 
concepția bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte și în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităților 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
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produselor și proceselor elaborate. realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilității tehnico-economice a 
produselor și proceselor elaborate.

Or. en

Amendamentul 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse și procese 
corespunzătoare necesităților industriale și 
societale, precum și alternative competitive 
și îmbunătățite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; pe de altă parte, valorificarea 
întregului potențial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea și 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice și metabolice, 
concepția bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte și în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităților 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilității tehnico-economice a 
produselor și proceselor elaborate.

Obiectivul este dublu: a permite industriei 
europene (de exemplu industria chimică, 
sănătate, minerit, energie, celuloză și 
hârtie, materiale textile, amidon, producția 
vegetală și prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse și procese 
corespunzătoare necesităților industriale și 
societale, precum și alternative competitive 
și îmbunătățite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; în plus, valorificarea întregului 
potențial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea și 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice și metabolice, 
concepția bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte și în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităților 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilității tehnico-economice a 
produselor și proceselor elaborate.

Or. en

Justificare

Este important să se completeze lista prin adăugirea biotehnologiei destinate producției 
vegetale, precum și agriculturii și acvaculturii.
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Amendamentul 102
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică,
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziții de lider și a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăți optimizate și cu aplicații care să 
depășească alternativele convenționale,
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, tehnologiile aplicabile 
plantelor și agriculturii, proteomică, 
instrumente moleculare) care să contribuie 
la crearea unei poziții de lider și a unui 
avantaj competitiv al unui număr mare de 
sectoare economice. Sunt incluse aspecte 
precum promovarea creării de bioresurse 
cu proprietăți optimizate și cu aplicații care 
să depășească alternativele convenționale,
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

Or. en

Amendamentul 103
Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziții de lider și a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăți optimizate și cu aplicații care să 

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziții de lider și a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăți optimizate și cu aplicații care să 
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depășească alternativele convenționale,
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

depășească alternativele convenționale,
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).
Vor fi susținute cu prioritate noile metode 
de diagnosticare, în cazul în care sunt 
deja disponibile sau urmează să fie 
dezvoltate metode de prevenție și 
diagnosticare pentru pacientul în cauză.

Or. de

Amendamentul 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziții de lider și a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăți optimizate și cu aplicații care să 
depășească alternativele convenționale,
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, biologia 
sistemelor, genomică, metagenomică, 
proteomică, fenomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziții de lider și a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăți optimizate și cu aplicații care să 
depășească alternativele convenționale,
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (de exemplu, dispozitive de 
diagnosticare farmaceutică, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale, 
produse de origine vegetală și animală 
mai sănătoase pentru o alimentație 
sănătoasă etc.).
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Amendamentul 105
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.5 – subpunctul 1.5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și a
emisiilor de CO2 prin elaborarea și 
punerea în aplicare a unor tehnologii de 
construcție durabile, punerea în aplicare și 
repetarea unor măsuri de mărire a preluării 
sistemelor și materialelor eficiente din 
punct de vedere energetic în clădiri noi, 
renovate și modernizate. Considerațiile 
legate de ciclul de viață și importanța tot 
mai mare a conceptelor concepție-
construcție-utilizare vor fi esențiale pentru 
a răspunde provocării privind trecerea către 
clădiri cu consum de energie aproape egal 
cu zero în Europa până în 2020 și 
realizarea unor cartiere eficiente din punct 
de vedere al consumului energetic prin 
implicarea comunității extinse de părți 
interesate.

Creșterea eficienței energetice și
reducerea emisiilor de CO2 prin elaborarea 
și punerea în aplicare a unor tehnologii de 
construcție durabile, punerea în aplicare și 
repetarea unor măsuri de mărire a preluării 
sistemelor și materialelor eficiente din 
punct de vedere energetic în clădiri noi, 
renovate și modernizate. Considerațiile 
legate de ciclul de viață și importanța tot 
mai mare a conceptelor concepție-
construcție-utilizare vor fi esențiale pentru 
a răspunde provocării privind trecerea către 
clădiri cu consum de energie aproape egal 
cu zero în Europa până în 2020 și 
realizarea unor cartiere eficiente din punct 
de vedere al consumului energetic prin 
implicarea comunității extinse de părți 
interesate.

Or. it

Amendamentul 106
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase și 
a oțelului, îmbunătățind în mod radical 
eficiența utilizării resurselor și eficiența 

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase și 
a oțelului, îmbunătățind în mod radical, 
menținând costurile la un nivel accesibil,
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energetică și reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective. Se va 
pune accent pe elaborarea și validarea 
tehnologiilor generice pentru substanțele, 
materialele și soluțiile tehnologice 
inovatoare pentru a obține produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon și 
procese și servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanț valoric, precum și pe adoptarea de 
tehnologii și tehnici de producție cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obține reduceri specifice ale intensității 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

eficiența utilizării resurselor și eficiența 
energetică și reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective. Se va 
pune accent pe elaborarea și validarea 
tehnologiilor generice pentru substanțele, 
materialele și soluțiile tehnologice 
inovatoare pentru a obține produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon și 
procese și servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanț valoric, precum și pe adoptarea de 
tehnologii și tehnici de producție cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obține reduceri specifice ale intensității 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. it

Amendamentul 107
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase și 
a oțelului, îmbunătățind în mod radical 
eficiența utilizării resurselor și eficiența 
energetică și reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective. Se va 
pune accent pe elaborarea și validarea 
tehnologiilor generice pentru substanțele, 
materialele și soluțiile tehnologice 
inovatoare pentru a obține produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon și 
procese și servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanț valoric, precum și pe adoptarea de 
tehnologii și tehnici de producție cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obține reduceri specifice ale intensității 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a construcțiilor, a sticlei, a 
metalelor neferoase și a oțelului, 
îmbunătățind în mod radical eficiența 
utilizării resurselor și eficiența energetică și 
reducând impactul asupra mediului al 
industriilor respective. Se va pune accent 
pe elaborarea și validarea tehnologiilor 
generice pentru substanțele, materialele și 
soluțiile tehnologice inovatoare pentru a 
obține produse cu consum scăzut de dioxid 
de carbon și procese și servicii cu o 
intensitate energetică redusă, de-a lungul 
întregului lanț valoric, precum și pe 
adoptarea de tehnologii și tehnici de 
producție cu emisii ultra-scăzute de dioxid 
de carbon, pentru a obține reduceri 
specifice ale intensității emisiilor de gaze 



AM\905948RO.doc 35/48 PE492.557v01-00

RO

cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 108
Richard Seeber

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1.5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 109
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Mecanismul de capitaluri proprii (Nu privește versiunea în limba română).

Or. it

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul 110
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea II – punctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul va oferi, de asemenea, 
posibilitatea de a realiza investiții pentru 
extindere și în faza de creștere împreună cu 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creștere (Equity Facility for Growth –
EFG) din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor (sunt incluse investițiile în fonduri 
ale fondurilor cu o bază largă de 
investitori, investitori instituționali și 
strategici privați, precum și instituții 
financiare publice și semipublice).  În 
ultimul caz menționat, investițiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăși 20% din valoarea totală 
a investițiilor UE, cu excepția cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanțarea din EFG și 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporțională, în 

Mecanismul va oferi, de asemenea, 
posibilitatea de a realiza investiții pentru 
extindere și în faza de creștere împreună cu 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creștere (Equity Facility for Growth –
EFG) din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor (sunt incluse investițiile în fonduri 
ale fondurilor cu o bază largă de 
investitori, investitori instituționali și 
strategici privați, precum și instituții 
financiare publice și semipublice).  În 
ultimul caz menționat, investițiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăși 30% din valoarea totală 
a investițiilor UE, cu excepția cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanțarea din EFG și 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporțională, în 
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funcție de politica de investiții a fondurilor.
Ca și EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau
de înlocuire destinate desființării unei 
întreprinderi achiziționate. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20% în 
funcție de schimbarea condițiilor pieței.

funcție de politica de investiții a fondurilor.
Ca și EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desființării unei 
întreprinderi achiziționate. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 30% în 
funcție de schimbarea condițiilor pieței.

Or. it

Amendamentul 111
Edite Estrela

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de o supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea, reduce 
dizabilitățile, dependența și excluziunea 
socială și este eficientă din punctul de 
vedere al costurilor. Promovarea sănătății 
și prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de o 
supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Or. en

Amendamentul 112
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
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boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de o supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății de la nivelul 
molecular, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Or. en

Amendamentul 113
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de o supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depind, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de cercetarea din 
domeniul prevenției primare și secundare 
și al instrumentelor eficiente de prevenire, 
precum vaccinurile, de o supraveghere și 
pregătire eficiente în domeniul sănătății și 
bolilor, precum și de programe eficiente de 
depistare a bolilor.

Or. en

Amendamentul 114
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de o supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, inclusiv a 
obezității, care este una dintre 
principalele cauze ale multor boli cronice,
de instrumente eficiente de prevenire, 
precum vaccinurile, de supravegherea și 
pregătirea eficace în materie de sănătate 
și boli, precum și de programe eficiente de 
depistare a bolilor.

Or. da

Amendamentul 115
Alda Sousa

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul eficient de date și
legătura acestor date cu studii pe cohorte 
reale pe scară largă sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și punerea în 
aplicare clinică a rezultatelor cercetării, în 
special prin efectuarea de teste clinice.

Reușita eforturilor care vizează prevenirea,
diagnosticarea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a cauzelor lor 
fundamentale, a proceselor și a efectelor 
lor, precum și a factorilor care determină o 
stare bună de sănătate și bunăstare.
Schimbul efectiv de date, colectarea lor și
corelarea acestora cu studii de cohortă din 
lumea reală pe scară largă sunt, de 
asemenea, esențiale, așa cum este și
aplicarea clinică în timp util a rezultatelor 
cercetării, în special prin efectuarea de 
teste clinice și prin susținerea cercetării 
medicale axate pe faza ulterioară 
diagnosticării bolilor și a cercetării 
translaționale.
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Amendamentul 116
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul eficient de date și 
legătura acestor date cu studii pe cohorte 
reale pe scară largă sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și punerea în 
aplicare clinică a rezultatelor cercetării, în 
special prin efectuarea de teste clinice.

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor
(cum ar fi căile moleculare) și a efectelor 
lor, precum și a factorilor care determină o 
stare bună de sănătate și bunăstare.
Schimbul eficient de date și legătura 
acestor date cu studii pe cohorte reale pe 
scară largă sunt, de asemenea, esențiale, 
așa cum este și punerea în aplicare clinică a 
rezultatelor cercetării, în special prin 
efectuarea de teste clinice.

Or. en

Amendamentul 117
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul eficient de date și 
legătura acestor date cu studii pe cohorte 

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date, 
prelucrarea standardizată a datelor și 
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reale pe scară largă sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și punerea în 
aplicare clinică a rezultatelor cercetării, în 
special prin efectuarea de teste clinice.

legătura acestor date cu studii pe cohorte 
reale pe scară largă sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și punerea în 
aplicare clinică a rezultatelor cercetării, în 
special prin efectuarea de teste clinice.

Or. da

Amendamentul 118
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – punctul 1 – subpunctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lacunele din domeniul bolilor infecțioase, 
asociate sărăciei și neglijate trebuie 
remediate prin intermediul activităților de 
cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 119
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – punctul 1 – subpunctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lacunele din domeniul bolilor infecțioase, 
asociate sărăciei și neglijate trebuie 
remediate prin intermediul activităților de 
cercetare și inovare antrenate de nevoile 
pacienților. Prin sprijinirea 
parteneriatelor inovatoare la nivel 
mondial pentru dezvoltarea metodelor de 
prevenire, diagnosticare, tratament și 
telemedicină se va ajunge mai repede la 
excelență științifică și Uniunea 
Europeană își poate respecta 
angajamentele asumate la nivel mondial.
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Amendamentul 120
Edite Estrela

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea
duratei bunăstării lor fizice, sociale și 
mentale.

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale, economice și 
mentale.

Or. en

Amendamentul 121
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru a menține o 
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medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea
duratei bunăstării lor fizice, sociale și 
mentale.

asistență medicală eficientă la orice vârstă, 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
a accelera procesul decizional și 
sensibilizarea cu privire la prevenția și 
tratamentul bolilor, pentru a identifica și 
sprijini difuzarea de bune practici în 
sectorul sănătății și pentru a sprijini 
integrarea îngrijirii medicale și adoptarea 
de inovații tehnologice, organizaționale și 
sociale care permit, în special persoanelor 
în vârstă, să rămână active și independente.
Acest lucru va contribui la sporirea și 
prelungirea bunăstării lor fizice, sociale și 
mentale.

Or. sl

Amendamentul 122
Edite Estrela

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, comportamentali
(inclusiv stilul de viață), precum și factori 
genetici, în sensul cel mai larg. Abordările 
vor include studiul de cohortă pe termen 
lung și legătura acestuia cu datele obținute 
din cercetarea tehnologiilor cu denumiri 
care au sufixul „- omica” și alte metode.

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, comportamentali
(inclusiv stilul de viață), socioeconomici 
(inclusiv elementele de risc profesional),
precum și factori genetici, în sensul cel mai 
larg. Abordările vor include studiul de 
cohortă pe termen lung și legătura acestuia 
cu datele obținute din cercetarea 
tehnologiilor cu denumiri care au sufixul „-
omica” și alte metode.

Or. en
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Amendamentul 123
Antonyia Parvanova

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, comportamentali
(inclusiv stilul de viață), precum și factori
genetici, în sensul cel mai larg. Abordările 
vor include studiul de cohortă pe termen 
lung și legătura acestuia cu datele obținute 
din cercetarea tehnologiilor cu denumiri 
care au sufixul „- omica” și alte metode.

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, comportamentali
(inclusiv stilul de viață), socioeconomici și
genetici, în sensul cel mai larg, alături de 
impactul pe termen scurt și lung și 
beneficiile intervențiilor aferente 
efectuate la nivelul sănătății publice.
Abordările vor include studiul de cohortă 
pe termen lung și legătura acestuia cu 
datele obținute din cercetarea tehnologiilor 
cu denumiri care au sufixul „- omica” și 
alte metode.

Or. en

Amendamentul 124
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în
domeniul biologiei moleculare,
epidemiologie și toxicologie pentru a
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita abordări integrate și bazate pe 
aplicabilitatea în cazul omului din 
domeniile cercetării medicale, testării 
siguranței, evaluării riscurilor (înlocuind 
în cele din urmă testele pe animale),
biologiei moleculare, epidemiologiei și 
toxicologiei pentru a studia relațiile 
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mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

sănătate-mediu și a elucida căile bolilor 
umane și ale toxicității, inclusiv studiile 
privind modurile de acțiune combinată a 
expunerilor la substanțe chimice, poluare și 
factori de stres legați de mediu și climă, 
testare toxicologică integrată, precum și 
alternative la testele pe animale. Abordări 
inovatoare sunt necesare pentru evaluarea 
expunerii cu ajutorul markerilor biologici 
de nouă generație aplicabili omului și
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

Or. en

Amendamentul 125
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 

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

expunerii cu ajutorul markerilor biologici 
de nouă generație bazați pe tehnologiile „-
omica” și epigenetică, biomonitorizare 
umană, evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

Or. da

Amendamentul 126
Edite Estrela

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest fel, politicile și programele 
existente și planificate pot fi evaluate și 
poate fi oferit sprijin pentru politici. De 
asemenea, pot fi elaborate intervenții 
comportamentale îmbunătățite și programe 
de prevenire și educație, inclusiv cele care 
țin de educația în materie de sănătate în 
domeniul nutriției, vaccinării și alte 
intervenții de asistență medicală primară.

În acest fel, politicile și programele 
existente și planificate pot fi evaluate și 
poate fi oferit sprijin pentru politici. De 
asemenea, pot fi elaborate intervenții 
comportamentale îmbunătățite și programe 
de prevenire și educație, inclusiv cele care 
țin de educația în materie de sănătate în 
domeniul nutriției, vaccinării și alte 
intervenții de asistență medicală primară.
În mod similar, pentru a se reduce la 
minimum factorii de risc, poate fi 
dezvoltată abordarea bazată pe 
promovarea sănătății în toate politicile 
(precum cele care au drept domeniu de 
aplicare mediul sau locul de muncă).

Or. en

Amendamentul 127
Antonyia Parvanova



PE492.557v01-00 48/48 AM\905948RO.doc

RO

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest fel, politicile și programele 
existente și planificate pot fi evaluate și 
poate fi oferit sprijin pentru politici. De 
asemenea, pot fi elaborate intervenții 
comportamentale îmbunătățite și programe
de prevenire și educație, inclusiv cele care 
țin de educația în materie de sănătate în 
domeniul nutriției, vaccinării și alte 
intervenții de asistență medicală primară.

În acest fel, politicile și programele 
existente și planificate pot fi evaluate și 
poate fi oferit sprijin pentru politici. De 
asemenea, pot fi elaborate intervenții 
comportamentale îmbunătățite și programe 
de prevenire și educație, inclusiv cele care 
țin de educația în materie de sănătate, în
special în domeniul nutriției, vaccinării și 
alte intervenții de asistență medicală 
primară.

Or. en


