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Amendamentul 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – titlul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Știința practicată pentru societate și 
împreună cu societatea pentru a permite 
tuturor actorilor societății să 
interacționeze în cadrul ciclului inovării, 
duce la creșterea calității, pertinenței, 
acceptabilității și durabilității rezultatelor 
inovării prin integrarea intereselor și 
valorilor societății.

Or. en

Amendamentul 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea II, prioritatea „Poziția de lider în sectorul industrial” – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 158
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea II, prioritatea „Poziția de lider în sectorul industrial” – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
30% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 159
Yves Cochet, Jill Evans



AM\906315RO.doc 5/71 PE492.608v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 160
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
mediul, utilizarea eficientă și conservarea 
resurselor și utilizarea durabilă a 
materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) combaterea schimbărilor climatice și 
măsuri pentru resursele de apă, utilizarea 
eficientă a resurselor și materiile prime;

Or. en

Amendamentul 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cultură și domenii nemateriale ale 
cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) orașe inteligente și patrimoniul 
cultural.

Or. en

Amendamentul 165
Yves Cochet, Jill Evans
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 166
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea III, prioritatea „Provocări societale” – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Or. en

Amendamentul 167
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1.3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent, 
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel 
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sex, naționalitate sau vârsta 
cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 168
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 169
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Prin promovarea ideilor inovatoare 
(„FET Open”), FET sprijină cercetarea 
științifică și tehnologică embrionară, care 
explorează fundamente noi ale 
tehnologiilor complet noi ale viitorului, 

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 170
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Oportunitățile egale pentru bărbați 
și femei în domeniul cercetării, condițiile 
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fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.

de angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 171
Anna Záborská

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nici finanțarea numai din partea Uniunii, 
nici statele membre în mod individual nu 
vor fi în măsură să abordeze această 
provocare. Deși statele membre au introdus 
reforme în vederea îmbunătățirii 
instituțiilor de învățământ superior și a 
modernizării sistemelor de formare, 
progresele înregistrate sunt încă inegale în 
Europa, cu diferențe mari între țări. În 
general, cooperarea științifică și 
tehnologică dintre sectorul public și cel 
privat rămâne, în general, redusă în 
Europa. Același lucru este valabil și pentru 
egalitatea de gen și eforturile de a atrage 
studenți și cercetători din afara Spațiului
european de cercetare. În prezent, 
aproximativ 20% dintre doctoranzii din 
Uniune sunt cetățeni ai țărilor terțe, în timp 
ce aproximativ 35% dintre doctoranzii din 
Statele Unite ale Americii provin din 
străinătate. Pentru a accelera această 
schimbare, este necesară o abordare 
strategică la nivelul Uniunii, care să 
depășească granițele naționale. Finanțarea 
din partea Uniunii este esențială pentru a 
stimula și a încuraja reformele structurale 
indispensabile.

Nici finanțarea numai din partea Uniunii, 
nici statele membre în mod individual nu 
vor fi în măsură să abordeze această 
provocare. Deși statele membre au introdus 
reforme în vederea îmbunătățirii 
instituțiilor de învățământ superior și a 
modernizării sistemelor de formare, 
progresele înregistrate sunt încă inegale în 
Europa, cu diferențe mari între țări. În 
general, cooperarea științifică și 
tehnologică dintre sectorul public și cel 
privat rămâne, în general, redusă în 
Europa. Același lucru este valabil și pentru 
oportunitățile egale pentru bărbați și 
femei în domeniul cercetării și eforturile 
de a atrage studenți și cercetători de 
ambele sexe din afara Spațiului european 
de cercetare În prezent, aproximativ 20% 
dintre doctoranzii din Uniune sunt cetățeni 
ai țărilor terțe, în timp ce aproximativ 35% 
dintre doctoranzii din Statele Unite ale 
Americii provin din străinătate. Pentru a 
accelera această schimbare, este necesară o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, care 
să depășească granițele naționale. 
Finanțarea din partea Uniunii este esențială 
pentru a stimula și a încuraja reformele 
structurale indispensabile.

Or. en
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Amendamentul 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 174
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

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

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

Or. en

Amendamentul 176
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile din cadrul componentei 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agendele privind cercetarea 
și inovarea definite în colaborare cu
sectorul industrial și mediul de afaceri,
comunitatea de cercetare și cu alte 
organizații interesate, precum 
organizațiile societății civile. Aceste 
activități vor avea ca scop nu numai 
tratarea nevoilor și preocupărilor comune 
dintr-un anumit sector, ci și sprijinirea 
implementării obiectivelor de politică din 
sectoarele specifice în cauză. Activitățile 
se vor concentra în mare măsură pe 
stimularea investițiilor în sectorul privat.
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Amendamentul 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Amendamentul 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

Utilizarea în agricultură a tehnologiilor generice și a celor transversale este extrem de 
promițătoare, în special prin intermediul sectoarelor care produc materii prime agricole și 
care joacă un rol important în dezvoltarea competitivității agriculturii europene.

Amendamentul 179
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare. În anumite cazuri, acest 
lucru va necesita, de asemenea, acțiuni 
finanțate în comun în cadrul componentei 
tehnologii generice și industriale și a 
componentei provocări societale, și va 
include finanțare comună pentru 
parteneriatele public-privat care urmăresc 
dezvoltarea de tehnologii și aplicarea 
acestora în vederea abordării provocărilor 
societale.

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective, inclusiv a societății civile, în 
stabilirea priorităților și în implementare. 
În anumite cazuri, acest lucru va necesita, 
de asemenea, acțiuni finanțate în comun în 
cadrul componentei tehnologii generice și 
industriale și a componentei provocări 
societale, și va include finanțare comună 
pentru parteneriatele public-privat și 
pentru parteneriatele cu organizațiile 
societății civile care urmăresc dezvoltarea 
de tehnologii și de inovații și aplicarea 
acestora în vederea abordării provocărilor 
societale.
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Or. en

Amendamentul 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) roboți și tehnologii avansate utilizate 
în domeniul sănătății și în cazurile de 
handicap;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 181
Daciana Octavia Sârbu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) îmbunătățirea eficienței energetice în 
domeniul TIC.

Or. en

Amendamentul 182
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul nanotehnologiilor este 

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

pregătirea Uniunii pentru poziția de lider 
pe această piață mondială caracterizată 
printr-o creștere puternică, prin stimularea 
investițiilor și a brevetelor în domeniul 
nanotehnologiilor și transpunerea acestora 
în produse și servicii cu o valoare adăugată 
mare, competitive, într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 183
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Mai rămân multe întrebări fără răspuns în ceea ce privește siguranța nanomaterialelor, iar 
unele utilizări ale lor prezintă în mod clar un risc inacceptabil de ridicat pentru sănătatea 
umană și/sau pentru mediu. UE ar trebui să finanțeze numai investițiile în nanotehnologii 
sigure și responsabile.
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Amendamentul 184
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 185
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
având un impact revoluționar, de exemplu 
în domeniul materialelor, al TIC, al 

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
care ar putea avea un impact revoluționar, 
de exemplu în domeniul materialelor, al 
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științelor vieții și al asistenței medicale și 
bunurilor de consum, odată ce rezultatele 
cercetării sunt transpuse în produse și 
procese de producție revoluționare.

TIC, al științelor vieții și al asistenței 
medicale și bunurilor de consum, odată ce 
rezultatele cercetării sunt transpuse în 
produse și procese de producție sustenabile 
și competitive.

Or. en

Amendamentul 186
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nanotehnologiile au un rol esențial în 
abordarea provocărilor identificate de 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Implementarea cu succes a 
acestor tehnologii generice esențiale va
contribui la competitivitatea industriei 
Uniunii prin facilitarea creării unor produse 
noi și îmbunătățite sau a unor procese mai 
eficiente și va oferi soluții la provocările 
viitoare.

Nanotehnologiile ar putea avea un rol în 
abordarea provocărilor identificate de 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Implementarea cu succes a 
acestor tehnologii generice esențiale poate
contribui la competitivitatea industriei 
Uniunii prin facilitarea creării unor produse 
noi și îmbunătățite sau a unor procese mai 
eficiente și va oferi soluții la provocările 
viitoare.

Or. en

Amendamentul 187
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa are nevoie acum să își asigure și să 
își consolideze poziția pe piața mondială 
prin promovarea cooperării pe scară largă 
în cadrul a numeroase lanțuri valorice, cât 
și între diferite sectoare industriale pentru a 
putea converti aceste tehnologii în produse 

Europa are nevoie acum să își asigure și să 
își consolideze poziția pe piața mondială 
prin promovarea cooperării pe scară largă 
în cadrul a numeroase lanțuri valorice, cât 
și între diferite sectoare industriale pentru a 
putea converti aceste tehnologii în produse 
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comerciale viabile. Aspectele legate de 
evaluarea și gestionarea riscurilor, precum 
și guvernanța responsabilă devin factori 
determinanți pentru impactul viitor al 
nanotehnologiilor asupra societății și 
economiei.

comerciale sigure, sustenabile și viabile. 
Aspectele legate de evaluarea și 
gestionarea riscurilor, precum și 
guvernanța responsabilă sunt factori 
determinanți pentru impactul viitor al 
nanotehnologiilor asupra societății și 
economiei și, prin urmare, programul 
Orizont 2020 va sprijini în principal 
activități din aceste domenii.

Or. en

Amendamentul 188
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.2.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel, activitățile se vor concentra pe 
răspândirea largă și aplicarea responsabilă 
a nanotehnologiilor în economie, pentru a 
permite beneficii cu impact societal și 
industrial puternic. Pentru a asigura 
oportunitățile potențiale, inclusiv 
înființarea de noi societăți și generarea de 
noi locuri de muncă, cercetarea ar trebui să 
furnizeze instrumentele necesare unei 
aplicări corecte a proceselor de 
standardizare și reglementare.

Astfel, activitățile se vor concentra pe 
aplicarea responsabilă și sustenabilă a 
nanotehnologiilor în economie, pentru a 
permite beneficii cu impact societal și 
industrial puternic. Pentru a asigura 
oportunitățile potențiale, inclusiv 
înființarea de noi societăți și generarea de 
noi locuri de muncă, cercetarea ar trebui să 
furnizeze instrumentele necesare unei 
aplicări corecte a proceselor de 
standardizare și reglementare.

Or. en

Amendamentul 189
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dezvoltarea de noi generații de 
nanomateriale, nanodispozitive și 

(a) Dezvoltarea de noi generații de 
nanomateriale, nanodispozitive și 
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nanosisteme nanosisteme, cu luarea în considerare a 
principiului precauției

Or. en

Amendamentul 190
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 191
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Asigurarea dezvoltării și aplicării în 
condiții de siguranță a nanotehnologiilor, 
mai ales atunci când sunt utilizate pentru 
fabricarea produselor care vor intra în 
contact direct cu corpul uman
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Or. fr

Justificare

În legătură cu amendamentul pe același subiect la Anexa I - partea II - punctul 1.2.3 - litera a 
- paragraful 1.

Amendamentul 192
Daciana Octavia Sârbu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 193
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cunoștințelor științifice privind 
impactul potențial al nanotehnologiilor și 
nanosistemelor asupra sănătății sau asupra 
mediului, precum și punerea la dispoziție a 
unor instrumente pentru evaluarea și 
gestionarea riscurilor de-a lungul întregului 
ciclu de viață.

Promovarea cunoștințelor științifice privind 
impactul potențial al nanotehnologiilor și 
nanosistemelor asupra sănătății sau asupra 
mediului, precum și punerea la dispoziție a 
unor instrumente adaptate, fără utilizarea 
animalelor, pentru evaluarea și gestionarea 
riscurilor de-a lungul întregului ciclu de 
viață.

Or. en
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Justificare

Tot mai multe nanomateriale sunt create și utilizate în diverse produse. Cu toate acestea, 
multe dintre metodele de testare a toxicității nu sunt adecvate pentru evaluarea 
nanomaterialelor, ceea ce impune găsirea de urgență a unei metode noi de testare a 
nanomaterialelor, care să fie pertinentă pentru om și să nu recurgă la utilizarea animalelor.

Amendamentul 194
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății.

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății, cu luarea în 
considerare a principiului precauției, și 
evaluarea acceptabilității pentru societate 
și a pertinenței utilizărilor specifice.

Or. en

Amendamentul 195
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente, precum și pe aplicarea lor pe 
scară largă pentru a se ajunge la o 
producție de masă și la unități de 
producție polivalente care asigură 
transferul eficient al cunoștințelor în 
inovarea industrială.

Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente.

Or. en
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Amendamentul 196
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 197
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 198
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.3.3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Noi materiale pentru conservarea și 
restaurarea patrimoniului cultural

Or. en

Amendamentul 199
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și sănătatea, 
asigurând astfel o foaie de parcurs sigură 
pentru aplicare.

Or. en

Amendamentul 200
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
sprijini industria europeană asigurându-i 
o poziție de lider în sectorul acestei
tehnologii generice cheie. Această poziție 
va fi consolidată în continuare prin 

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
favoriza înțelegerea implicațiilor și a 
impactului acestor tehnologii. Această 
poziție va fi consolidată prin integrarea 
aspectelor legate de evaluarea siguranței și 
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integrarea aspectelor legate de evaluare a
siguranței și de gestionare, ale riscurilor 
globale în utilizarea biotehnologiei.

a efectelor asupra sănătății, de impactul 
produs asupra economiei și mediului în 
urma utilizării tehnologiei, precum și a 
aspectelor de gestionare a riscurilor 
globale și specifice legate de utilizarea 
biotehnologiei.

Or. en

Amendamentul 201
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Întreprinderile Uniunii pot 
beneficia de potențialul de reducere a 
emisiilor de CO2 al proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor, estimat
între 1 și 2,5 miliarde de tone echivalent 
CO2 anual până în 2030. În sectorul 
biofarmaceutic din Europa, deja 
aproximativ 20 % din medicamentele 
actuale se obțin prin biotehnologii, 50 % 
dintre acestea fiind medicamente noi.  
Biotehnologiile pot oferi oportunități de
utilizare a resurselor marine, în vederea 
producerii unor aplicații inovatoare în 
sectorul industrial, al sănătății și al 
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potențialului enorm al resurselor marine, 
în vederea producerii unor aplicații 
inovatoare în sectorul industrial, al 
sănătății și al mediului. Se preconizează că 
sectorul emergent al biotehnologiilor 
marine (albastre) va crește cu 10 % pe an.

mediului.  Se preconizează că sectorul 
emergent al biotehnologiilor marine 
(albastre) va crește cu 10 % pe an.

Or. en

Amendamentul 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale și agricole 
care includ producerea de alimente și de 
hrană pentru animale, substanțele 
biochimice, a căror cotă de piață se 
estimează că va crește cu până la 12 % - 20 
% din producția de substanțe chimice până 
în 2015. Biotehnologiile abordează, de 
asemenea, o serie dintre așa-numitele 
douăsprezece norme ale chimiei verzi, 
grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
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resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

Or. en

Justificare

Biotehnologia este importantă și în aplicațiile agricole.

Amendamentul 203
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Promovarea rolului biotehnologiilor 
transversale de catalizatori ai inovării 
viitoare

(a) Promovarea biotehnologiilor celor mai 
avansate, care nu prezintă un risc pentru 
mediul natural, în calitate de catalizatori 
ai inovării viitoare, ținând seama de 
principiul precauției

Or. en

Amendamentul 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi sistemele biologice, biologia 
bioinformatică și sintetică, care au un 
potențial considerabil pentru aplicații 
complet noi.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 205
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 206
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, chimia de calcul și biologia 
sistemelor, genomică, metagenomică, 
proteomică, platforme in-vitro de mare 
randament, sisteme celulare complexe și 
instrumente moleculare) pentru a consolida 
poziția de lider și avantajul competitiv într-
un număr mare de sectoare economice.

Or. en
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Amendamentul 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 208
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice. Instrumentele de 
diagnosticare vor fi susținute dacă 
asigură o legătură cu terapia.

Or. en
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Amendamentul 209
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Aspecte de mediu, de societate și etice
Obiectivul urmărit este cercetarea 
aspectelor de mediu, de societate și etice 
legate de anumite tipuri de tehnologii, 
prin elaborarea de procese de evaluare 
care să includă și consultarea amplă a 
părților interesate.

Or. en

Amendamentul 210
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Aspecte de societate și etice
Luarea în considerare, în cadrul 
elaborării proceselor de politică, a 
aspectelor de societate și a celor etice 
legate de anumite tipuri de tehnologii, 
prin elaborarea de criterii și proceduri de 
evaluare pentru consultarea amplă a 
părților interesate.

Or. en

Amendamentul 211
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.5.1  – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 212
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de vedere al utilizării resurselor și pentru a 
respecta nivelurile, convenite la nivelul 
Uniunii, de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2050 pentru sectoarele 
industriale.

Or. en

Amendamentul 213
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 214
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și a
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile.

Sporirea eficienței energetice și reducerea
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile.

Or. it
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Amendamentul 215
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 216
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 217
Yves Cochet, Jill Evans
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 218
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 

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

infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice și de monitorizarea 
oceanelor.

Or. en

Amendamentul 219
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 220
Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1.6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6a. Ecoinovațiile
Obiectivul specific al ecoinovațiilor
Obiectivul specific al ecoinovațiilor este 
stimularea unei industrii europene 
inovatoare și a unei comunități a inovării 
care să creeze în mod deliberat produse, 
procese și servicii noi care asigură 
creșterea economică ecologică și avantaje 
de mediu și care este recunoscută ca lider 
mondial. Scopul urmărit este utilizarea 
mai eficientă a resurselor, reducerea 
impactului asupra mediului, prevenirea 
poluării (apei) și/sau asigurarea unei 
utilizări mai eficiente, mai eficace și mai 
responsabile a resurselor naturale.
Justificare și valoarea adăugată pentru 
Uniune
Poziția de lider industrial în domeniul 
ecoinvațiilor va genera o mai bună 
performanță și rezistență ecologică a 
întregii economii, asigurând de asemenea 
rentabilitate și avantaje pentru activitatea 
comercială și pentru 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 
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. 
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Prin urmare, IMM-urile, împreună cu 
partenerii industriali mai mari, trebuie să 
joace un rol din ce în ce mai important în 
generarea de noi tehnologii și soluții și în 
punerea lor în practică.
Surse importante ale inovării se găsesc la 
intersecția dintre ecoinovare și alte 
tehnologii generice, începând cu TIC 
(monitorizarea și dotarea cu senzori) și cu 
nanotehnologiile.
Linii generale 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

Amendamentul 221
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 222
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare.

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare, inclusiv 
lipsa coerenței dintre inovațiile 
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tehnologice și legislația UE.

Or. en

Amendamentul 223
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, precum și oportunitățile pentru
noi locuri de muncă și pentru creștere 
economică reprezintă obiectivele sprijinirii 
cercetării și inovării, ca răspuns la această 
provocare, și vor reprezenta o contribuție 
majoră la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020. În special, 
persoanele cu handicap sunt supuse unui 
risc de șomaj de două sau de trei ori mai 
mare decât persoanele care nu suferă de 
un handicap.

Or. en

Amendamentul 224
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, precum și oportunitățile pentru 
noi locuri de muncă și pentru creștere 
economică reprezintă obiectivele sprijinirii 
cercetării și inovării, ca răspuns la această 

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

cercetării și inovării, ca răspuns la această 
provocare, și vor reprezenta o contribuție 
majoră la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, precum și oportunitățile pentru 
noi locuri de muncă și pentru creștere 
economică reprezintă obiectivele sprijinirii 
cercetării și inovării, ca răspuns la această 

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, soluții pentru economia unei 
populații în curs de îmbătrânire, precum 
și oportunitățile pentru noi locuri de muncă 
și pentru creștere economică reprezintă 
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provocare, și vor reprezenta o contribuție 
majoră la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020.

obiectivele sprijinirii cercetării și inovării, 
ca răspuns la această provocare, și vor 
reprezenta o contribuție majoră la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 
2020.

Or. en

Justificare

Importanța aspectelor sociale va crește în viitorul apropiat.

Amendamentul 227
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 230
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)
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perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 231
Alda Sousa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității. În domeniul 
sănătății și în alte domenii, nu există 
suficiente politici axate pe promovarea 
calității vieții. De asemenea, nu sunt 
realizate suficiente investiții în cercetarea 
bolilor în stadiile de după stabilirea 
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diagnosticului.

Or. pt

Amendamentul 232
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 234
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

limitarea unor astfel de cheltuieli, pentru a 
nu deveni nesustenabile economic, depinde 
parțial de asigurarea sănătății și bunăstării 
pe tot parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

Or. en

Amendamentul 235
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 236
Kartika Tamara Liotard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Schimbările demografice, în 
special îmbătrânirea, au o importantă 
dimensiune de gen, femeile reprezentând 
cea mai mare parte a populației în vârstă 
și cea mai mare parte a prestatorilor de 
îngrijiri. Adoptarea unei abordări mai 
globale și luarea în considerare, printre 
alți factori, a diferențelor dintre sexe și 
genuri la prevenirea, tratarea și gestionarea 
eficientă a bolilor și a invalidității ar 
asigura sănătatea și bunăstarea tuturor pe 
tot parcursul vieții și, prin urmare, ar 
reduce costurile menționate și ar evita 
situația în care nu pot fi acoperite.

Or. en

Amendamentul 237
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
consolidarea măsurilor de prevenire și a 
sensibilizării față de factorii care prezintă 
un risc de sănătate, precum și de 
posibilitatea tratării și gestionării bolilor 
și a invalidității.

Or. fr

Amendamentul 238
Edite Estrela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 239
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările respiratorii, neurologice și ale 
sănătății mintale, excesul de greutate și 
obezitatea și diverse limitări funcționale 
reprezintă cauze majore ale invalidității, 
îmbolnăvirii și morții premature și 
presupun costuri sociale și economice 
considerabile. În regiunea europeană a 
OMS, bolile cronice neinfecțioase 
provoacă 86% din decese.

Or. en

Amendamentul 240
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 241
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 242
Theodoros Skylakakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. 

Amendamentul 243
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 244
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Afecțiunile cronice reprezintă cauze 
majore ale invalidității, îmbolnăvirii și 
morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Or. en

Justificare

Enumerarea exhaustivă a bolilor care ar trebui finanțate este imposibilă, de aceea este de 
preferat să nu se menționeze nicio boală pentru a permite finanțarea tuturor grupurilor de 
boli cronice.

Amendamentul 245
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 246
Edite Estrela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 120 de 
milioane de cetățeni suferă de afecțiuni 
reumatice și musculoscheletale și 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, în 
timp ce costul total determinat de 
afecțiunile creierului (care includ, dar fără 
a se limita la acestea, tulburările care 
afectează sănătatea mintală) a fost estimat 
la 800 de miliarde EUR, iar costul total al 
afecțiunilor reumatice și 
musculoscheletale la 240 de miliarde 
EUR.  Factorii de mediu, stilul de viață și 
factorii socioeconomici sunt răspunzători 
pentru multe din aceste afecțiuni, 
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estimând-se că, la nivel mondial, aproape o 
treime din boli sunt legate de aceștia.

Or. en

Amendamentul 247
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 248
Oreste Rossi

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

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

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

Or. en

Justificare

Afecțiunile creierului sunt legate de factori socioeconomici de enormă importanță, 
resimțindu-se nevoia stringentă de a fi alocate fonduri importante pentru cercetare în vederea 
identificării cauzelor, îmbunătățirii diagnosticului timpuriu și a dezvoltării unor opțiuni de 
tratament mai bune. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul afecțiunilor 
neurodegenerative, a căror prevalență va crește în urma îmbătrânirii populației, sporind și 
costurile suportate de sistemele de sănătate.
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Amendamentul 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Cu toate acestea, pentru alte boli,
în special pentru bolile 
neurodegenerative, înainte de a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o intensificare considerabilă a 
cercetărilor care studiază cauzele acestor 
boli și elaborează posibile metode de 
diagnosticare timpurie și tratament. 

Or. en

Justificare

Afecțiunile creierului generează costuri sociale și economice enorme, resimțindu-se nevoia 
stringentă de a fi alocate fonduri importante pentru cercetare în vederea identificării 
cauzelor, îmbunătățirii diagnosticului timpuriu și a dezvoltării unor opțiuni de tratament mai 
bune. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul afecțiunilor neurodegenerative, a căror 
prevalență va crește în urma îmbătrânirii populației, sporind și costurile suportate de 
sistemele de sănătate.
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Amendamentul 250
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Cu toate acestea, pentru alte boli, 
în special pentru bolile 
neurodegenerative, înainte de a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o intensificare considerabilă a 
cercetărilor care studiază cauzele acestor 
boli și elaborează posibile metode de 
diagnosticare timpurie și tratament.

Or. en

Amendamentul 251
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Cu toate acestea, pentru alte boli, 
în special pentru bolile 
neurodegenerative, înainte de a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o intensificare considerabilă a 
cercetărilor care studiază cauzele acestor 
boli și elaborează posibile metode de 
diagnosticare timpurie și tratament.

Or. en

Justificare

Afecțiunile creierului îngreunează viețile persoanelor și generează costuri sociale imense, 
resimțindu-se nevoia stringentă de a fi alocate fonduri importante pentru cercetare în vederea 
identificării cauzelor, îmbunătățirii diagnosticului timpuriu și a dezvoltării unor opțiuni de 
tratament mai bune. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul afecțiunilor 
neurodegenerative, a căror prevalență va crește în urma îmbătrânirii populației, sporind și 
costurile suportate de sistemele de sănătate.

Amendamentul 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru alte boli, în special pentru bolile 
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neurodegenerative, înainte de a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o intensificare considerabilă a 
cercetărilor care studiază cauzele acestor 
boli și elaborează metode de diagnosticare 
și tratament îmbunătățite.

Or. en

Amendamentul 253
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile rare reprezintă în continuare o 
provocare majoră pentru UE și pentru 
statele membre. În întreaga UE există 
între 6 000 și 8 000 de boli rare, care 
afectează circa 30 de milioane de 
persoane. Un tratament eficace poate fi 
găsit numai dacă statele membre 
cooperează în acest sens, deoarece 
numărul de cazuri dintr-un singur stat 
membru nu este suficient pentru o 
cercetare care să producă rezultate.

Or. en

Amendamentul 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea mentală este responsabilă de 
aproximativ 20% din bolile din regiunea 
europeană a OMS, o persoană din patru 
suferind de probleme de sănătate mentală 
cel puțin o dată în viață.
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Or. en

Amendamentul 255
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 256
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Incidența sporită a bolilor infecțioase (de 
exemplu, HIV/SIDA, tuberculoza și 
malaria) și reapariția unor boli infecțioase 
care aproape dispăruseră (cum ar fi 
sifilisul și tuberculoza) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

Or. fr
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Amendamentul 257
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace. 
Inegalitățile persistente în ceea ce privește 
sănătatea trebuie să fie abordate, iar 
accesul la sisteme de sănătate eficace și 
competente - adică accesul la competențe 
medicale specializate, diagnostic timpuriu, 
tratament adecvat și îngrijire de calitate -
trebuie să fie asigurat pentru toți europenii.

Or. en

Amendamentul 258
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace, în 
timp ce intervențiile la nivelul sănătății 
publice, promovarea unui mod sănătos de 
viață, reducerea factorilor de risc și 
strategiile de prevenție s-au dovedit 
rentabile pe termen lung. Inegalitățile 
persistente în ceea ce privește sănătatea 
trebuie să fie abordate, iar accesul la 
sisteme de sănătate eficace și competente 
trebuie să fie asigurat pentru toți europenii.

Or. en
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Amendamentul 259
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 260
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace, iar 
validitatea pentru om a testelor pe 
animale, care stau la baza acestor 
procese, devine tot mai contestată.
Procedeele științifice pe care acestea se 
bazează trebuie îmbunătățite. Inegalitățile 
persistente în ceea ce privește sănătatea 
trebuie să fie abordate, iar accesul la 
sisteme de sănătate eficace și competente 
trebuie să fie asigurat pentru toți europenii.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 261
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. da

Amendamentul 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 

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

soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mentală și fizică mai bună și 
bunăstare pentru toți și să situeze Europa 
pe poziția de lider în ceea ce privește 
extinderea rapidă a piețelor inovațiilor 
pentru sănătate și bunăstare la nivel 
mondial.

Or. en

Amendamentul 263
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Îndeosebi, se impune un efort de 
cercetare la scară largă, bazată pe 
biologia umană, pentru a descoperi 
evenimentele esențiale din cadrul 
procesului biologic care începe cu 
perturbarea inițială a proceselor genetice 
și celulare și culminează cu efecte 
negative asupra sănătății umane. Mai 
mult, pertinența acestor provocări în 
întreaga Europă și, în multe cazuri, la nivel 
global, necesită un răspuns caracterizat 
prin sprijin pe termen lung și coordonat 
pentru cooperarea între echipe de 
excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en
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Amendamentul 264
Alda Sousa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării și de diseminarea 
eficientă a rezultatelor cercetării pentru 
îmbunătățirea înțelegerii noastre 
fundamentale a sănătății, bolilor, 
invalidității, dezvoltării și îmbătrânirii 
(inclusiv speranța de viață), precum și de 
transpunerea pe scară largă și fără 
discontinuități a cunoștințelor care rezultă 
și a celor existente în produse, strategii, 
intervenții și servicii inovatoare, care să se 
poată extinde și care să fie eficace. Mai 
mult, pertinența acestor provocări în 
întreaga Europă și, în multe cazuri, la nivel 
global, necesită un răspuns caracterizat 
prin sprijin pe termen lung și coordonat 
pentru cooperarea între echipe de 
excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale, nu doar la nivelul 
Uniunii, ci și la nivel mondial, de exemplu 
prin sprijinirea capacității de cercetare și 
dezvoltare în ceea ce privește bolile 
endemice, în special malaria, denga și 
tuberculoza.

Or. pt

Amendamentul 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dacă se dorește realizarea unor beneficii maxime pentru societate, ar trebui găsite soluții 
care nu sunt numai inovatoare și eficace, ci și accesibile publicului larg.

Amendamentul 266
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

lung și coordonat pentru cooperarea între 
echipe de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en

Amendamentul 267
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 268
Antonyia Parvanova
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 269
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a spori la maximum impactul 
acțiunilor la nivelul UE se va acorda sprijin 
pentru întregul spectru de activități de 
cercetare și inovare. De la cercetarea 
fundamentală, trecând prin transpunerea 
cunoștințelor în acțiuni ample de testare și 

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

demonstrație și mobilizarea investițiilor 
private, până la achiziții publice și 
premergătoare comercializării pentru noi 
produse servicii, soluții care să se poată 
extinde, care sunt, dacă este necesar, 
interoperabile și sprijinite prin standarde 
definite și/sau orientări comune. Acest 
efort coordonat la nivel european va 
contribui la dezvoltarea în continuare a 
Spațiului european de cercetare. El va 
însoți, de asemenea, dacă este cazul, 
activități dezvoltate în contextul 
programului Sănătate pentru creștere, al 
Parteneriatului european al inovării pentru 
o îmbătrânire activă și în condiții bune de 
sănătate și în contextul acțiunilor viitoare 
legate de afecțiunile cronice.

Or. en


