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Amendamentul 270
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea mintală și 
fizică și este eficientă din punctul de 
vedere al costurilor. Promovarea sănătății 
și prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății mintale și fizice și a conexiunilor 
dintre acești factori, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de o supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
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programe eficiente de depistare și de 
diagnosticare precoce a bolilor .

Or. en

Amendamentul 272
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. da

Amendamentul 273
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 

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

de o înțelegere a sănătății publice și a 
rezultatelor cercetării, a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Or. en

Amendamentul 274
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Promovarea cu eficacitate a sănătății și 
creșterea gradului de conștientizare a 
factorilor de risc permit prevenirea
bolilor, ameliorează bunăstarea și sunt 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de datele europene bazate pe 
indicatori comuni, de instrumente eficiente 
de prevenire, precum vaccinurile, de o 
supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Or. fr

Amendamentul 275
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, dizabilităților și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă sunt, de asemenea, esențiale, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice.

Or. en

Amendamentul 276
Alda Sousa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Dezvoltarea de medicamente 
pentru diferite boli pe baza rezultatelor 
obținute în cercetarea biomedicală, 
alături de diagnosticare, tratamente și 
servicii de sănătate accesibile tuturor 
cetățenilor, reprezintă un instrument 
important pentru îmbunătățirea gradului 
de acoperire și eficacității serviciilor de 
sănătate, precum și a calității vieții 
pacienților. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă sunt, de asemenea, esențiale, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
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efectuarea de teste clinice.

Or. pt

Amendamentul 277
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă sunt, de asemenea, esențiale, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice (de exemplu, 
teste realizate în centre multidisciplinare, 
specializate pe anumite boli).

Or. en

Amendamentul 278
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date, 
prelucrarea standardizată a datelor și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă sunt, de asemenea, esențiale, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice.

Or. da

Amendamentul 279
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă, în special studii europene 
(bazate, de exemplu, pe cohorta 
Framingham pentru bolile 
cardiovasculare), sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și traducerea 
rezultatelor cercetării în clinică, în special 
prin efectuarea de teste clinice în centre 
multiple.

Or. fr

Amendamentul 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Medicina personalizată trebuie dezvoltată 
pentru a genera noi strategii preventive și 
terapeutice care să poată fi adaptate la 
cerințele pacienților, astfel încât să 
sporească gradul de prevenire și de 
depistare precoce a bolilor. Factorii care 
influențează procesul de luare a deciziilor 
terapeutice trebuie identificați, bine 
explicați și dezvoltați prin cercetare.

Or. en

Amendamentul 281
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă, persoanelor cu boli 
cronice și celor cu handicap să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 282
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și 
dizabilităților în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
sectoarelor sănătății și îngrijirii medicale. 
Pentru ca o sănătate și asistență medicală 
eficiente să fie menținute pentru toate 
vârstele, sunt necesare eforturi pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în 
prevenirea și furnizarea de tratament, 
pentru a identifica și sprijini diseminarea 
celor mai bune practici în sectorul sănătății 
și serviciilor de îngrijire și pentru a sprijini 
îngrijirea integrată și preluarea pe scară 
largă a inovațiilor tehnologice, 
organizaționale și sociale care le permit, în 
special persoanelor în vârstă și celor care 
dobândesc o dizabilitate pe parcursul 
vieții să rămână active și independente. 
Acest lucru va contribui la sporirea și 
prelungirea bunăstării lor fizice, sociale și 
mintale.

Or. en

Amendamentul 283
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate persoanele,
indiferent de vârstă, gen sau mijloace 
economice, sunt necesare eforturi pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în 
prevenirea și furnizarea de tratament, 
pentru a identifica și sprijini diseminarea 
celor mai bune practici în sectorul sănătății 
și serviciilor de îngrijire și pentru a sprijini 
îngrijirea integrată (furnizată, după caz, în 
centre specializate) și preluarea pe scară 
largă a inovațiilor tehnologice, 
organizaționale și sociale care le permit, în 
special persoanelor și pacienților în vârstă 
și celor cu handicap să rămână activi și
independenți. Acest lucru va contribui la 
sporirea și prelungirea bunăstării lor fizice, 
sociale și mintale și calității lor de viață.

Or. en

Amendamentul 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
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procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă, persoanelor cu boli 
cronice și celor cu handicap să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Amendamentul 285
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă, persoanelor cu boli 
cronice și celor cu handicap să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en
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Amendamentul 286
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire, pentru a le permite cetățenilor și 
pacienților să fie informați în domeniul 
sănătății și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Amendamentul 287
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
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asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenire, furnizarea 
de tratament și diagnosticare, pentru a 
identifica și sprijini diseminarea celor mai 
bune practici în sectorul sănătății și 
serviciilor de îngrijire și pentru a sprijini 
îngrijirea integrată și preluarea pe scară 
largă a inovațiilor tehnologice, 
organizaționale și sociale care le permit, în 
special persoanelor în vârstă și celor cu 
handicap să rămână active și independente.
Acest lucru va contribui la sporirea și 
prelungirea bunăstării lor fizice, sociale și 
mintale.

Or. fr

Amendamentul 288
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. Se va pune totodată 
accentul pe atragerea tuturor părților 
interesate din sectorul sănătății, inclusiv a 
pacienților și a organizațiilor de pacienți, 
pentru a elabora un set de obiective în 
domeniul cercetării și inovării, care să îi 
implice activ pe cetățeni și care să le 
reflecte nevoile și așteptările.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 289
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. În acest scop, o bază 
largă de cercetare prezintă o deosebită 
importanță pentru un nivel ridicat de 
competitivitate și inovare pe viitor în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 290
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 291
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



AM\906357RO.doc 17/91 PE492.613v01-00

RO

Amendamentul 292
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu, a 
factorilor sociali și a celor legați de 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor; tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
înțelegerea inegalităților în ceea ce 
privește tipul, adecvarea și calitatea 
serviciilor medicale și a tratamentelor 
disponibile pentru persoanele cu 
dizabilități, inclusiv a consecințelor 
pentru persoanele cu dizabilități (de 
exemplu, pierderea autonomiei),
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru persoanele în vârstă și 
cele cu dizabilități, în special persoanele 
care necesită un nivel ridicat de asistență,
responsabilizare individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
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concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare, inclusiv studiile pe tema 
sistemelor de sănătate europene și 
eficacitatea acestora în ceea ce privește 
satisfacerea diferitelor nevoi ale 
persoanelor cu dizabilități, inclusiv 
participarea acestora la piața muncii și 
menținerea acestora în câmpul muncii.

Or. en

Amendamentul 293
Alda Sousa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu, 
de schimbările climatice, de sărăcie și 
gen), îmbunătățirea promovării sănătății și 
a prevenirii bolilor, înțelegerea bolii și 
îmbunătățirea diagnosticării, elaborarea de 
programe eficace de depistare a bolilor și o 
mai bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratamentul îmbunătățit 
al bolii, abordarea accesului universal la 
diagnosticare, tratare și servicii de 
sănătate, transferul mai rapid și mai 
eficace de cunoștințe către practica clinică 
și acțiuni inovatoare care să se poată 
extinde, o mai bună utilizare a datelor 
medicale, îmbătrânirea sănătoasă, viață 
independentă și asistență pentru autonomie, 
îmbunătățirea condițiilor de acces la 
servicii medicale paliative și ameliorarea 
sănătății reproductive și responsabilizare 
individuală pentru autogestionarea sănătății 
promovarea asistenței integrate, 
îmbunătățirea instrumentelor și metodelor 
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concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

științifice în vederea sprijinirii elaborării 
politicilor și nevoilor de reglementare și 
optimizarea eficienței și eficacității 
sistemelor de sănătate, precum și reducerea 
inegalităților prin luarea deciziilor în baza 
unor elemente concrete prin diseminarea 
celor mai bune practici și a tehnologiilor și 
soluțiilor inovatoare.

Or. pt

Amendamentul 294
Karin Kadenbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace și specifice de depistare a bolilor și 
îmbunătățirea accesului la acestea, 
precum și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, dezvoltarea unor 
tratamente pentru maladiile neglijate,
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizare individuală pentru 
autogestionarea sănătății; promovarea 
asistenței integrate care să includă 
îngrijirea și tratamentul oferite în centrele 
multidisciplinare, specializate pe anumite 
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prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

boli, îmbunătățirea instrumentelor și 
metodelor științifice în vederea sprijinirii 
elaborării politicilor și nevoilor de 
reglementare și optimizarea eficienței și 
eficacității sistemelor de sănătate și 
reducerea inegalităților prin luarea 
deciziilor în baza unor elemente concrete și 
diseminarea celor mai bune practici (de 
exemplu, cele mai eficace servicii de 
îngrijire, apreciate de pacienți), precum și 
de tehnologii și soluții inovatoare.

Or. en

Amendamentul 295
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice și a celor cu 
proprietăți de perturbare a sistemului 
endocrin), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor, înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării, 
elaborarea de programe eficace de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere și pregătire, 
dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai 
bune, utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde, 
inclusiv în ceea ce privește aspectele 
psihosociale, o mai bună utilizare a datelor 
medicale, tehnici standardizate de analiză 
a datelor, îmbătrânirea activă, viață 
independentă și asistență pentru autonomie, 
responsabilizare individuală pentru 
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nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

autogestionarea sănătății; promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare; și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare. Aceste activități exploatează pe 
deplin posibilitățile oferite de o veritabilă 
strategie interdisciplinară, care combină 
cunoștințele asociate cu toate cele șase 
provocări și cu ceilalți piloni în vederea 
asigurării unor soluții sustenabile în 
domeniu. Trebuie încurajată implicarea 
activă a prestatorilor de servicii de 
sănătate pentru a asigura o asimilare și o 
aplicare rapide în ceea ce privește 
rezultatele.

Or. en

Amendamentul 296
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală. 
Îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere 
și pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 

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

prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, abordarea 
problemelor legate de infertilitate,
responsabilizare individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 297
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală.
Îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere 
și pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a factorilor 
comportamentali și a celor legați de mediu 
și schimbările climatice), înțelegerea 
conceptului de „cunoștințe în materie de 
sănătate” și sprijinirea programelor 
aferente care să îmbunătățească aceste 
cunoștințe în rândul cetățenilor europeni, 
îmbunătățirea promovării sănătății și a 
unui stil de viață sănătos, precum și 
îmbunătățirea diagnosticării, înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării, 
elaborarea de programe eficace de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea
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o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

acțiunilor de supraveghere și pregătire, 
dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai 
bune, utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde, o mai 
bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizare individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 298
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală.
Îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere 
și pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 

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

preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizare individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Justificare

Cercetările izolate cu privire la diagnosticare nu sunt utile dacă problema tratamentului, cel 
puțin în sens mai larg, nu este de asemenea abordată.

Amendamentul 299
Rolandas Paksas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală.
Îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere 

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

pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
înțelegerea inegalităților în ceea ce 
privește tipul, adecvarea și calitatea 
serviciilor medicale și a tratamentelor 
disponibile pentru persoanele cu 
dizabilități, inclusiv a consecințelor 
pentru persoanele cu dizabilități (de 
exemplu, pierderea autonomiei), 
cercetarea în materie de politici și practici 
pentru implicarea utilizatorilor în 
furnizarea de servicii de sănătate,
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizare individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 301
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomia

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 302
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și a 
unor industrii competitive și cu lanțuri de 

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

competitive și cu lanțuri de aprovizionare 
cu emisii reduse de dioxid de carbon. Acest 
lucru va accelera tranziția către o 
bioeconomie europeană durabilă.

Or. en

Amendamentul 303
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 304
Elena Oana Antonescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 

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

dezvoltarea unor sisteme de producție 
primară productive și eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, 
promovând servicii ecosistemice 
corespunzătoare, precum și a unor industrii 
competitive și cu lanțuri de aprovizionare 
cu emisii reduse de dioxid de carbon. Acest 
lucru va accelera tranziția către o 
bioeconomie europeană durabilă.

Or. ro

Amendamentul 305
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, prin combinarea strategiilor 
cantitative și calitative, precum și a unor
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon.

Or. fr

Amendamentul 306
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va În următoarele decenii, Europa se va 



AM\906357RO.doc 29/91 PE492.613v01-00

RO

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

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

Or. en

Amendamentul 307
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70% a aprovizionării 
cu alimente la nivel mondial pentru a hrăni 
o populație de 9 miliarde la nivelul 
mondial până în 2050. Agricultura 
generează aproximativ 10% din emisiile de 
gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20% până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
energie și produse industriale, în condițiile 
diminuării resurselor de carbon fosil (se 
preconizează că producția de petrol și gaz 
lichid va scădea cu aproximativ 60% până 
în 2050), menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 
40% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă 
o problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30% din toate alimentele produse în țările 

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70% a aprovizionării 
cu alimente la nivel mondial pentru a hrăni 
o populație de 9 miliarde la nivelul 
mondial până în 2050. Această urgență 
alimentară nu justifică actualul 
dezechilibru dintre surplusurile naționale 
de producție, întâlnite adesea, și creșterea 
regulată a importurilor de produse 
alimentare și nici nu validează 
complexitatea din ce în ce mai mare a 
rețelei alimentare mondiale. În 
consecință, este foarte important ca 
Uniunea Europeană să aibă un control 
mai bun asupra circuitelor de 
aprovizionare, ținând seama în principal 
de ciclurile sezoniere, originea produselor 
și de capacitatea de trasabilitate a 
produselor alimentare. Agricultura 
generează aproximativ 10% din emisiile de 
gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20% până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
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dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50% până în 2030 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 308
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 309
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 311
Yves Cochet, Jill Evans

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



PE492.613v01-00 34/91 AM\906357RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. În 
paralel cu funcțiile orientate către piață, 
bioeconomia susține, de asemenea, o serie 
largă de bunuri de consum, funcție ce ar 
trebui menținută: peisajele peisajele 
agricole și forestiere, biodiversitatea 
suprafețelor agricole și forestiere, 
disponibilitatea și calitatea apei, 
funcționalitatea solului, stabilitatea 
climatică, calitatea aerului și rezistența la 
inundații și incendii. Provocările legate de 
securitatea alimentară, agricultura durabilă 
și bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți, consumatori și utilizatori 
finali. Abordarea la nivelul Uniunii este, de 
asemenea, necesară pentru a asigura 
coerența în soluționarea acestor provocări 
pentru toate sectoarele și în corelare strânsă 
cu politicile relevante ale Uniunii. 
Coordonarea cercetării și inovării la nivelul 
Uniunii va stimula și va contribui la 
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accelerarea schimbărilor necesare în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 312
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

corelare strânsă cu politicile relevante ale 
Uniunii. Coordonarea cercetării și inovării 
la nivelul Uniunii va stimula și va contribui 
la accelerarea schimbărilor necesare în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Uniunii este, de asemenea, necesară pentru 
a asigura coerența în soluționarea acestor 
provocări pentru toate sectoarele și în 
corelare strânsă cu politicile relevante ale 
Uniunii. Coordonarea cercetării și inovării 
la nivelul Uniunii va stimula și va contribui 
la accelerarea schimbărilor necesare în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 314
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 

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

deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 
inovării în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

Or. en

Amendamentul 315
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 316
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale, inclusiv 
biodiversitatea, într-o perspectivă 
europeană și mondială, și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv pentru 
atenuarea schimbărilor climatice. 
Activitățile se vor axa pe sisteme agricole 
și forestiere mai durabile, mai rezistente și 
mai productive, eficiente din punctul de 
vedere al resurselor (inclusiv emisiile 
reduse de dioxid de carbon și factori 
externi de producție reduși), diverse, care 
protejează resursele naturale și se pot 
adapta unui mediu în schimbare, în 
același timp, pe dezvoltarea de servicii, 
concepte și politici de dezvoltare a unor 
sisteme alimentare diverse și a mijloacelor 
de subzistență în mediul rural.

Or. en

Amendamentul 317
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 

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

și resursele de apă și răspunzând totodată 
provocărilor legate de adaptarea la 
schimbările climatice și atenuarea lor. 
Activitățile se vor axa pe sisteme agricole 
și forestiere mai durabile și mai productive, 
eficiente din punctul de vedere al 
resurselor (inclusiv emisiile reduse de 
dioxid de carbon) și rezistente și, în același 
timp, pe dezvoltarea de servicii, concepte 
și politici de dezvoltare a mijloacelor de 
subzistență în mediul rural.

Or. en

Amendamentul 318
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale la nivel mondial și 
consolidând serviciile ecosistemice, 
inclusiv protejarea biodiversității și a 
habitatelor naturale, și găsind soluții de 
răspuns la schimbările climatice și pentru 
atenuarea lor. Activitățile vor favoriza 
strategiile sistemice și se vor axa pe 
sisteme agricole și forestiere mai durabile 
și mai productive, inclusiv agricultura 
ecologică, care sunt eficiente din punctul 
de vedere al resurselor (inclusiv emisiile 
reduse de dioxid de carbon și factori de 
producție reduși) și rezistente și, în același 
timp, pe dezvoltarea de servicii, concepte 
și politici menite să asigure diversitatea 
sistemelor de producție alimentară și 
dezvoltarea mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Or. en
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Amendamentul 319
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, o informare mai bună a 
consumatorilor în ceea ce privește 
alimentele, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și produc 
mai puține produse derivate, deșeuri și 
gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 320
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente de calitate, sigure, sănătoase și la 
prețuri accesibile din partea cetățenilor și 
ca prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente de calitate, 
sănătoase și sigure pentru toți, alegeri în 
cunoștință de cauză din partea 
consumatorului, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
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resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

care utilizează mai puține resurse și produc 
mai puține produse derivate, deșeuri și 
gaze cu efect de seră.

Or. it

Amendamentul 321
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor, precum și consumul de 
alimente, să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza o serie diversificată de
alimente sănătoase, autentice, de înaltă 
calitate și sigure pentru toți, alegeri în 
cunoștință de cauză din partea 
consumatorului, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și aditivi 
și produc mai puține produse derivate, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 322
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 323
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei, protejând în același timp 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice. 
Activitățile vor viza o contribuție optimă la 
garantarea aprovizionării cu produse 
alimentare sigure, prin dezvoltarea unui 
pescuit durabil și ecologic și a unei 
acvaculturi europene competitive în 
contextul economiei mondiale. Trebuie să 
se țină seama cu atenție de preocupările 
ecologice privind utilizarea biotehnologiei 
în sistemele marine deschise.

Or. en

Amendamentul 324
Vittorio Prodi
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 325
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă. Trebuie să se țină 
seama de principiul precauției, precum și 
de preocupările societății civile privind 
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utilizarea și diseminarea biotehnologiei în 
ecosistemele marine deschise.

Or. en

Amendamentul 326
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 

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

industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și produse derivate ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea, atunci când este necesar, a
activităților de standardizare, dar și prin 
activități de reglementare și demonstrative 
pe teren, precum și de alt tip, ținând seama, 
în același timp, de implicațiile ecologice și 
socioeconomice ale bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații.

Or. en

Amendamentul 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de implicațiile bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea biorafinăriilor integrate nu trebuie limitată la utilizare.

Amendamentul 329
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și produse derivate ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații, precum și de 
opiniile și preocupările societății civile.

Or. en
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Amendamentul 330
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20% sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95% 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20% din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20%. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe 
de acest obiectiv general. 80% din 
sistemul energetic european se bazează 
încă pe combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5% din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar 
conduce la o dependență totală de 
importurile de petrol și de gaze până în 
2050. Confruntați cu volatilitatea prețurilor 
la energie pe piața mondială, alături de 
preocupările legate de securitatea 
aprovizionării, industriile europene și 
consumatorii cheltuiesc o parte din ce în ce 
mai însemnată din venitul lor pe energie.

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20% sub 
nivelurile din 1990. În plus, sursele 
regenerabile de energie ar trebui să acopere 
20% din consumul final de energie în 2020 
și ar trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20%. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. Astfel de reforme sunt necesare 
pentru că, confruntați cu volatilitatea 
prețurilor la energie pe piața mondială 
(alături de preocupările legate de 
securitatea aprovizionării), cu creșterea 
presiunii fiscale asupra surselor de 
energie și costul ridicat de adaptare la 
politicile de mediu ale UE, industriile 
europene și consumatorii cheltuiesc o parte 
din ce în ce mai însemnată din venitul lor 
pe energie

Or. it
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Amendamentul 331
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20% sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95% 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20% din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20%. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80% din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5% din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20% sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95% 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20% din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20%. Până în 2050 
ar trebui să se realizeze o reducere cu 80-
95% a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Toate scenariile de decarbonizare din 
Perspectiva energetică 2050 arată că 
tehnologiile care folosesc energii 
regenerabile vor reprezenta, până la 
mijlocul secolului, cea mai mare parte a 
tehnologiile de aprovizionare cu energie și 
că eficiența energetică la utilizatorii finali 
va juca un rol esențial pentru îndeplinirea 
obiectivelor. Este, prin urmare, adecvat ca 
80% din bugetul aferent acestei provocări 
să fie alocat cercetării și inovării în 
domeniul energiei regenerabile și al 
eficienței energetice la utilizatorii finali.
Atingerea acestor obiective va necesita o 
revizuire generală a sistemului energetic, în 
care să se regăsească dezideratele: profil cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, 
securitate energetică și accesibilitate din 
punctul de vedere al costurilor, 
consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80% din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5% din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
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și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Amendamentul 332
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20% sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice eventual o nouă reducere de 
80-95% până în 2050. În plus, sursele 
regenerabile de energie ar trebui să acopere 
20% din consumul final de energie în 2020 
și ar trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20%. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80% din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5% din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
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se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050, cu excepția 
cazului în care noi resurse sunt exploatate 
în mod sustenabil în UE. Confruntați cu 
volatilitatea prețurilor la energie pe piața 
mondială, alături de preocupările legate de 
securitatea aprovizionării, industriile 
europene și consumatorii cheltuiesc o parte 
din ce în ce mai însemnată din venitul lor 
pe energie.

Or. en

Justificare

Obiectivul definitiv pentru reducerea gazelor cu efect de seră până în 2050 nu a fost încă 
hotărât. Se doresc obiective între 80-95%, fără ca acestea să fie neapărat fezabile. Există, de 
asemenea, noi surse de gaze și petrol în Europa, hotărându-se în prezent dacă pot fi extrase 
în mod sustenabil. Aceste aspecte ar trebui reamintite în programul Orizont 2020.

Amendamentul 333
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it
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Justificare

Așa după cum o precizează și numele, programul-cadru acoperă doar perioada până în 2020. 
Nu are sens deci să ne referim la posibile scenarii de viitor pentru deceniile care urmează 
acestei perioade.

Amendamentul 334
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 335
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
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se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață, la prețuri accesibile,
a unor tehnologii și servicii cu emisii 
reduse de carbon, eficiente, sigure și 
fiabile. Acestea trebuie să fie însoțite 
îndeaproape de soluții de natură 
netehnologică privind atât cererea, cât și 
oferta. Toate acestea trebuie să facă parte 
dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Or. it

Amendamentul 336
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din perspectiva optimizării resurselor, 
adoptarea unor linii bugetare separate 
pentru fiecare tip de tehnologie menționat 
în Planul SET oferă valoare adăugată 
europeană.

Or. it

Amendamentul 337
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară - a unor 
surse regenerabile de energie, la prețuri 
accesibile, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Or. it

Amendamentul 338
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 339
Theodoros Skylakakis
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 340
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar hidrogenului și pilelor de 
combustie pentru a ajunge pe piață și 
pentru a aduce noi opțiuni cu un potențial 
pe termen lung până la maturitate.

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar biometanului, hidrogenului 
și pilelor de combustie pentru a ajunge pe 
piață și pentru a aduce noi opțiuni cu un 
potențial pe termen lung până la maturitate.

Or. it

Amendamentul 341
Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) O rețea de energie electrică europeană 
unică și inteligentă, care să permită 
surselor regenerabile de energie să fie 
complet integrate în mixul energetic

Or. en

Amendamentul 342
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 343
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe inovații 
aplicate pentru a facilita preluarea pe piață 
a noilor tehnologii și servicii în domeniul 
energiei, pentru a aborda barierele 
netehnologice și pentru a accelera punerea 

Activitățile se vor concentra pe inovații 
aplicate pentru a facilita preluarea pe piață 
a noilor tehnologii și servicii în domeniul 
energiei, pentru a aborda barierele 
netehnologice și pentru a accelera punerea 
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efectivă în aplicare a politicilor în 
domeniul energiei ale Uniunii.

efectivă în aplicare a politicilor în 
domeniul energiei ale Uniunii. În acest 
context, Programul Energie inteligentă -
Europa, aplicat cu succes prin 
intermediul Programului Competitivitate 
și Inovare, va fi continuat cu o alocare 
bugetară ambițioasă în cadrul 
programului actual Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 344
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4.1 – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur, la prețuri accesibile
și fără sincope, în beneficiul cetățenilor, al 
economiei și societății.

Or. en

Amendamentul 345
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4.1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem de transport va implica o 
filozofie de „îmbătrânire sănătoasă și 
viață autonomă”, fiind astfel accesibil 
pentru toți și în avantajul tuturor, 
indiferent de vârstă, sex și dizabilitate.

Or. en
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Amendamentul 346
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 347
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și pe 
îmbunătățirea eficienței vehiculelor, pentru 

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

a accelera dezvoltarea și implementarea 
unei noi generații de vehicule cu propulsie 
electrică și a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, la prețuri de piață 
accesibile, inclusiv prin progrese 
importante în privința motoarelor, a 
bateriilor și a infrastructurii, precum și pe 
explorarea și exploatarea potențialului 
carburanților alternativi și al unor sisteme 
de propulsie inovatoare și mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanți, 
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport și 
al echipamentelor inteligente și pe 
utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii și a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

Or. it

Amendamentul 348
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Măsuri în domeniul schimbărilor 
climatice și în sectorul apei, utilizarea 
eficientă a resurselor și materiile prime

Or. en

Justificare

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Amendamentul 350
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populații 
globale în creștere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activitățile vor contribui la creșterea 
competitivității Europei și a bunăstării, 
asigurând în același timp integritatea 
mediului și sustenabilitatea, menținând 
încălzirea globală medie sub 2°C și 
permițând ecosistemelor și societății să se 

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

Or. en

Amendamentul 351
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populații 
globale în creștere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activitățile vor contribui la creșterea 
competitivității Europei și a bunăstării, 
asigurând în același timp integritatea 
mediului și sustenabilitatea, menținând 
încălzirea globală medie sub 2°C și
permițând ecosistemelor și societății să se 
adapteze la schimbările climatice.

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populații 
globale în creștere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activitățile vor contribui la creșterea 
competitivității Europei și a bunăstării, 
asigurând în același timp integritatea 
mediului și sustenabilitatea, menținând 
încălzirea globală medie sub 2°C,
permițând ecosistemelor și societății să se 
adapteze la schimbările climatice și 
protejând patrimoniul cultural.

Or. en

Amendamentul 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
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care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populații 
globale în creștere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activitățile vor contribui la creșterea 
competitivității Europei și a bunăstării, 
asigurând în același timp integritatea 
mediului și sustenabilitatea, menținând 
încălzirea globală medie sub 2°C și 
permițând ecosistemelor și societății să se 
adapteze la schimbările climatice.

care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime și apă, pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor unei 
populații globale în creștere, în limitele 
sustenabile ale resurselor naturale ale 
planetei. Activitățile vor contribui la 
creșterea competitivității Europei și a 
bunăstării, asigurând în același timp 
integritatea mediului și sustenabilitatea, 
menținând încălzirea globală medie sub 
2°C și permițând ecosistemelor și societății 
să se adapteze la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 353
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populații 
globale în creștere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activitățile vor contribui la creșterea 
competitivității Europei și a bunăstării, 
asigurând în același timp integritatea 
mediului și sustenabilitatea, menținând 
încălzirea globală medie sub 2°C și 
permițând ecosistemelor și societății să se 
adapteze la schimbările climatice.

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient și 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populații 
globale în creștere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale terestre și marine 
ale planetei. Activitățile vor contribui la 
creșterea competitivității Europei și a 
bunăstării, asigurând în același timp 
integritatea mediului și sustenabilitatea, 
menținând încălzirea globală medie sub 
2°C și permițând ecosistemelor și societății 
să se adapteze la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Europa, este nevoie urgent de inovații 
privind sistemele de apă integrate. Europa 
are o infrastructură pentru apă care se 
învechește (atât pentru apele reziduale, 
cât și pentru aprovizionarea cu apă 
potabilă) și se confruntă cu o penurie din 
ce în ce mai mare de apă, cu riscuri 
ridicate de inundații urbane și de poluare 
a apei și cu o cerere din ce în ce mai mare 
și mai specifică în materie de 
aprovizionare cu apă în sectorul agricol, 
industrial și din partea populației urbane. 
Pentru a face față acestor provocări 
societale (pentru a garanta tuturor 
aprovizionarea cu apă de bună calitate și 
la prețuri accesibile, pentru a furniza 
cantitatea de apă potrivită la calitatea 
potrivită și la prețuri corecte pentru 
sectoarele industrial și agricol și pentru a 
reduce la minimum poluarea), Europa 
trebuie să investească în sisteme
inovatoare de transport al apei.

Or. en

Amendamentul 355
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Amendament de înlocuire a amendamentului 29 din proiectul de aviz.

Amendamentul 356
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea și gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea acestora, sunt esențiale pentru 
funcționarea societăților moderne și a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcțiile, chimia, automobilele, 
industria aerospațială, utilaje și instalații, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR și asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieței. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 

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

alarmant de denaturări ale pieței. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror exploatare și extracție 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate și este obstrucționată de 
concurența mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanța materiilor prime pentru 
competitivitatea și economia europeană și 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime și gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esențială pentru 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 357
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 358
Yves Cochet, Jill Evans

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 359
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor și politicilor cheie 
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, O Uniune a inovării, O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și foaia de parcurs 
corespunzătoare, Foaia de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050, Adaptarea la schimbările climatice: 
către un cadru de acțiune la nivel european 
inițiativa privind materiile prime, Strategia 
de dezvoltare durabilă a Uniunii O politică 
maritimă integrată pentru Uniune, 

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

Europa. Aceste acțiuni vor consolida 
capacitatea societății de a deveni mai 
rezistentă la schimbările de mediu și 
climatice și vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Or. it

Amendamentul 360
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acțiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor și politicilor cheie 
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, O Uniune a inovării, O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și foaia de parcurs 
corespunzătoare, Foaia de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050, Adaptarea la schimbările climatice: 
către un cadru de acțiune la nivel european 
inițiativa privind materiile prime, Strategia 
de dezvoltare durabilă a Uniunii O politică 
maritimă integrată pentru Uniune, 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”, planul de acțiune privind 
ecoinovarea și al 7-lea Program de 
acțiune pentru mediu. Aceste acțiuni vor 
consolida capacitatea societății de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu și 
climatice și vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Or. en
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Amendamentul 361
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 362
Yves Cochet, Jill Evans



AM\906357RO.doc 69/91 PE492.613v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 363
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a se dezvolta și evalua 
măsuri inovatoare, rentabile și sustenabile 
de adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate atât CO2, cât și gazele cu efect 
de seră, altele decât CO2, și să fie puse în 
evidență soluții ecologice tehnologice și 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acțiuni informate și eficace și 
să fie puse în rețea competențele necesare. 

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

Activitățile se vor axa pe: o mai bună 
înțelegere a schimbărilor climatice și pe 
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
impactului, a aspectelor vulnerabile și 
dezvoltarea unor măsuri de atenuare și 
adaptare inovatoare și rentabile, precum și 
a unor măsuri de prevenire a riscurilor, 
sprijinirea politicilor în materie de 
atenuare.

Or. en

Amendamentul 364
Elena Oana Antonescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro
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Amendamentul 365
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Obiectivul este de a furniza cunoștințe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate și nevoile 
societății și ale economiei. Activitățile se 
vor axa pe: realizarea de progrese în 
înțelegerea funcționării ecosistemelor, 
inclusiv a rolului de regularizare pe care 
îl au oceanele și pădurile în prevenirea 
încălzirii globale, a interacțiunilor acestora 
cu sistemele sociale și a rolului lor în 
susținerea economiei și a bunăstării umane; 
precum și furnizarea de cunoștințe și 
instrumente care să asigure eficacitatea 
procesului decizional și a angajamentului 
public.

Or. en

Amendamentul 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Garantarea unor măsuri de asigurare 
a unei tranziții, gestionări și utilizări 
sustenabile pentru resursele de apă și 
serviciile din sectorul apei
Obiectivul este de a îmbunătăți baza de 
cunoștințe inovatoare legate de 
(progresele privind) sistemele de 
aprovizionare cu apă, sistemele de 
purificare a apei, procesul de închidere a 
circuitului apei, recuperarea 
energiei/materiilor prime și îmbunătățirea 
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angajamentului/comportamentului 
utilizatorului final față de satisfacerea 
nevoilor viitoare.

Or. en

Amendamentul 367
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 368
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

pentru materiile prime esențiale, 
dezvoltarea unor procese și sisteme 
circulare închise, sprijinirea strategiilor și 
a tehnologiei de reciclare și reutilizare, 
măsuri pe partea de cerere care să le 
permită cetățenilor și consumatorilor să 
reducă consumul și risipa de materii 
prime, precum și o sensibilizare mai mare 
cu privire la materiile prime și 
îmbunătățirea modalităților de utilizare a 
acestora la nivelul societății

Or. en

Amendamentul 369
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 370
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În primul rând, în Uniune persistă 
inegalități importante, atât între țări, cât și 
în sânul acestora. În 2010, punctajele 
statelor membre ale Uniunii în ceea ce 
privește indicele dezvoltării umane, o 
mărime agregată care reflectă progresele 
realizate în ceea ce privește sănătatea, 
educația și veniturile, se situează între 
0,743 și 0,895, reflectând astfel decalaje 
considerabile între țări. Persistă, de 
asemenea, semnificative inegalități de 
gen: de exemplu, diferența de remunerare 
între femei și bărbați în Uniune rămâne la 
17,8 % în favoarea bărbaților. În prezent, 
unul din fiecare șase cetățeni ai Uniunii 
(aproximativ 80 de milioane de persoane) 
sunt expuși riscului de sărăcie. În ultimele 
două decenii, a crescut gradul de sărăcie a 
tinerilor și a familiilor cu copii. Rata 
șomajului în rândul tinerilor este peste 
20%. 150 de milioane de europeni 
(aproximativ 25%) nu au utilizat niciodată 
internetul și este posibil ca aceștia să nu fie 
niciodată suficient de pregătiți pentru a-l 
utiliza. Apatia și polarizarea politică cu 
prilejul alegerilor au crescut, reflectând 
scăderea încrederii cetățenilor în sistemele 
politice actuale. Aceste cifre sugerează că 
unele grupuri și comunități sociale sunt 
lăsate în mod constant în afara dezvoltării 
economice și sociale și/sau a politicilor 
democratice.

În primul rând, în Uniune persistă 
inegalități, atât între țări, cât și în sânul 
acestora. În 2010, punctajele statelor 
membre ale Uniunii în ceea ce privește 
indicele dezvoltării umane, o mărime 
agregată care reflectă progresele realizate 
în ceea ce privește sănătatea, educația și 
veniturile, se situează între 0,743 și 0,895, 
reflectând astfel decalaje considerabile 
între țări. Persistă, de asemenea, 
inegalitățile de șanse între femei și bărbați. 
În prezent, unul din fiecare șase cetățeni ai 
Uniunii (aproximativ 80 de milioane de 
persoane) sunt expuși riscului de sărăcie. În 
ultimele două decenii, a crescut gradul de 
sărăcie a tinerilor și a familiilor cu copii. 
Rata șomajului în rândul tinerilor este peste 
20%. 150 de milioane de europeni 
(aproximativ 25%) nu au utilizat niciodată 
internetul și este posibil ca aceștia să nu fie 
niciodată suficient de pregătiți pentru a-l 
utiliza. Apatia și polarizarea politică cu 
prilejul alegerilor au crescut, reflectând 
scăderea încrederii cetățenilor în sistemele 
politice actuale. Aceste cifre sugerează că 
unele grupuri și comunități sociale sunt 
lăsate în mod constant în afara dezvoltării 
economice și sociale și/sau a politicilor 
democratice.

Or. en

Amendamentul 371
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
și incluziunea socială, economică și 
politică și crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa și cu 
partenerii internaționali, prin intermediul 
activităților științifice de vârf, al 
interdisciplinarității, progreselor 
tehnologice și inovațiilor organizaționale. 
Cercetarea în domeniul științelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei și de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
și inegalitate în societățile europene, 
precum inegalitățile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum și 
față de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare și 
adaptarea Strategiei Europa 2020 și a 
acțiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelență în regiunile 
mai puțin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
și incluziunea socială, economică și 
politică și crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa și cu 
partenerii internaționali, prin intermediul 
activităților științifice de vârf, al 
interdisciplinarității, progreselor 
tehnologice și inovațiilor organizaționale. 
Cercetarea în domeniul științelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei și de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
și inegalitate în societățile europene, 
precum inegalitățile de gen, discriminarea 
bazată pe sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau credință, dizabilități, vârstă, 
inclusiv măsuri de înlăturare a barierelor 
în calea accesibilității pentru persoanele 
cu dizabilități, sau decalajul digital sau în 
materie de inovare, precum și față de alte
regiuni ale lumii. Aceasta va contribui în 
special la punerea în aplicare și adaptarea 
Strategiei Europa 2020 și a acțiunii externe 
a Uniunii, în sens larg. Trebuie luate 
măsuri specifice pentru a debloca resursele 
de excelență în regiunile mai puțin 
dezvoltate, în vederea lărgirii participării la 
Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Peste 15% din populația Uniunii Europene prezintă dizabilități. Lupta împotriva 
discriminării bazate pe dizabilități trebuie abordată în mod clar în propunerile pentru 
programul Orizont 2020 (conform articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, articolului 2 din Tratatul privind UE, articolului 10 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități).
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Amendamentul 372
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
și incluziunea socială, economică și 
politică și crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa și cu 
partenerii internaționali, prin intermediul 
activităților științifice de vârf, al 
interdisciplinarității, progreselor 
tehnologice și inovațiilor organizaționale. 
Cercetarea în domeniul științelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei și de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, 
discriminare și inegalitate în societățile 
europene, precum inegalitățile de gen sau
decalajul digital sau în materie de inovare, 
precum și față de alte regiuni ale lumii. 
Aceasta va contribui în special la punerea 
în aplicare și adaptarea Strategiei Europa 
2020 și a acțiunii externe a Uniunii, în sens 
larg. Trebuie luate măsuri specifice pentru 
a debloca resursele de excelență în 
regiunile mai puțin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
și incluziunea socială, economică și 
politică și crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa și cu 
partenerii internaționali, prin intermediul 
activităților științifice de vârf, al 
interdisciplinarității, progreselor 
tehnologice și inovațiilor organizaționale. 
Cercetarea în domeniul științelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei și excluziunii sociale 
în societățile europene, decalajul digital 
sau în materie de inovare față de alte 
regiuni ale lumii. Aceasta va contribui în 
special la punerea în aplicare și adaptarea 
Strategiei Europa 2020 și a acțiunii externe 
a Uniunii, în sens larg. Trebuie luate 
măsuri specifice pentru a debloca resursele 
de excelență în regiunile mai puțin 
dezvoltate, în vederea lărgirii participării la 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 373
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 

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

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

Or. en

Amendamentul 374
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera c  
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Percepția asupra importanței științei este un factor important pentru societate.

Amendamentul 376
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3.3. – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea securității prin gestionarea 
frontierelor;

(b) consolidarea securității prin gestionarea 
frontierelor, cu o atenție specială 
îndreptată asupra combaterii imigrației 
ilegale pe teritoriul UE;

Or. it

Amendamentul 377
Yves Cochet, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creșterea rezilienței Europei în caz de 
crize și de dezastre;

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

Or. en
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Amendamentul 378
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 380
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 381
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia și activitățile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care sunt 
de maximă importanță pentru viitor, cum 
ar fi schimbările climatice sau energia 
durabilă. Prin abordarea principalelor 
provocări societale în mod exhaustiv, EIT 
va promova abordări inter- și 
multidisciplinare și va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităților 
cunoașterii și inovării.

Strategia și activitățile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care sunt 
de maximă importanță pentru viitor. Prin 
abordarea principalelor provocări societale 
în mod exhaustiv, EIT va promova 
abordări inter- și multidisciplinare și va 
contribui la concentrarea eforturilor de 
cercetare ale partenerilor din cadrul 
comunităților cunoașterii și inovării.

Or. it

Amendamentul 382
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT își va integra complet educația și 
formarea în toate etapele carierei și va 
elabora programe noi și inovatoare pentru a 
reflecta nevoia de noi profiluri rezultate din 
provocările societale și economice 
complexe. În acest scop, EIT va juca un rol 
esențial în încurajarea recunoașterii unor 
noi titluri și diplome în statele membre.

EIT își va integra complet educația și 
formarea în toate etapele carierei și va 
elabora programe noi și inovatoare pentru a 
reflecta nevoia de noi profiluri rezultate din 
schimbările constante survenite în 
societate, economie și pe piața muncii. În 
acest scop, EIT va juca un rol esențial în 
încurajarea recunoașterii unor noi titluri și 
diplome în statele membre.

Or. it
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Amendamentul 383
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

IET va juca, de asemenea, un rol 
important în acordarea conceptului de 
„spirit antreprenorial” prin intermediul 
programelor sale de învățământ, care 
promovează spiritul antreprenorial într-
un context cu o importantă intensitate a 
cunoașterii, pe baza unei cercetări 
inovatoare și care contribuie la soluții de 
utilitate deosebită pentru societate.

eliminat

Or. it

Justificare

Angajarea conceptului de antreprenoriat numai în programele educaționale este periculoasă 
pentru că implică predeterminarea celor care pot și a celor care nu pot fi antreprenori.

Amendamentul 384
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va avea o contribuție substanțială la 
obiectivele stabilite de Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale într-un mod care să completeze 
alte inițiative în domeniile respective. El va 
testa noi abordări simplificate de finanțare 
și de guvernanță și, prin urmare, va juca un 
rol de pionierat în peisajul european al 
inovării. Abordarea sa în materie de 
finanțare se va întemeia pe un puternic 
efect de levier, astfel încât să fie mobilizate 

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

atât fonduri publice, cât și private. Mai 
mult, institutul va utiliza în totalitate noi 
vehicule pentru sprijinul direcționat spre 
activitățile individuale.

Or. it

Amendamentul 385
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 386
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa II – tabel
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Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818
1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505
3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și 

dezvoltarea carierei
6503

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

2802

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

și industriale*
15580 din care 500 
pentru EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700
III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 
pentru EIT

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

4694 din care 150 
pentru EIT

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

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 
pentru EIT

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

3573 din care 115 
pentru EIT

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

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 29,3%
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1. Consiliul European pentru Cercetare 14,5%
2. Tehnologii viitoare și emergente 3,9%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și 
dezvoltarea carierei

7,4%

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

3,5%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 25,2%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice 
și industriale*

17,7%

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

III Provocări societale, din care: 40,4%
1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 12% 

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

5,3%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 7,7%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 8,7%
5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a 

resurselor și a materiilor prime 
4,2%

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 2,5%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 3%
Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,1%

TOTAL 100%

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește ca ponderea fiecărei linii bugetare, precum și a pachetului în 
ansamblu, să facă obiectului unui acord în cadrul negocierilor pe marginea CFM. 
(Procentele vor fi înlocuite cu sumele corespunzătoare în milioane EUR, de îndată ce se 
ajunge la un acord asupra pachetului financiar total în conformitate cu Regulamentul 
Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020).

Amendamentul 387
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Anexa II – tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul

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

și dezvoltarea carierei
6503

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

2802

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

generice și industriale*
15580 din care 500 
pentru EIT

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

III Provocări societale, din care: 35888
1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 

pentru EIT
2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare 

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

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

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și 
integrate,

7690 din care 247 
pentru EIT

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

3573 din care 115 
pentru EIT

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

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

TOTAL 87740
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Or. it

Justificare

Deși suma totală rămâne neschimbată, prioritățile propuse de Comisie trebuie ajustate. 
Pentru a atinge obiectivul legat de poziția de lider în sectorul industrial, este important din 
punct de vedere strategic să se crească gradul de participare a IMM-urilor prin facilitarea 
accesului la credite și creșterea sumelor destinate IMM-urilor. În plus, în cadrul obiectivului 
legat de provocările societale, ar trebui să se acorde o mai mare prioritate cercetării în 
domeniul sănătății decât celei prevăzute de Comisie, prin alocarea unei părți mai importante 
din buget. 

Amendamentul 388
Julie Girling

I Excelență științifică, din care: 23818
1. Consiliul European pentru Cercetare 10008
2. Tehnologii viitoare și emergente 4505
3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea 

și dezvoltarea carierei
6503

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

2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 25280
1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile 

generice și industriale*
15580 din care 500 
pentru EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 6000
3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 3700

III Provocări societale, din care: 34388
1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 13147 din care 292 

pentru EIT
2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare 

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

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 4537 din care 140 
pentru EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și 
integrate,

6690 din care 217 
pentru EIT

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

1003 din care 45 pentru 
EIT

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

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1042 + 1482***
Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740
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Propunere de regulament
Anexa II – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea 
carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale*

15580 din care 500 
pentru EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

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

4694 din care 150 pentru 
EIT

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

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

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

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740
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Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 31.8%

1. Consiliul European pentru Cercetare 17.1%

2. Tehnologii viitoare și emergente 4%
3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea 

carierei 7.5%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 3.2%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 23.3%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale* 17.8%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4.6%

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 0.9%

III Provocări societale, din care: 41.3%

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare 10.3%
2. Siguranță alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și 

maritimă și bioeconomie 5.3%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 7.5%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 8.8%
5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor 

și a materiilor prime 4.1%

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 5.3%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1.2%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2.5%

TOTAL Orizont 2020 Pre-ITER 100%

ITER 3.2%

TOTAL Orizont 2020 + ITER 103.2%

Or. en



PE492.613v01-00 90/91 AM\906357RO.doc

RO

Justificare

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Amendamentul 389
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – informații pe marginea tabelului - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

*Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică, 
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și 
1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept 
rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

*Inclusiv 57,6% pentru tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC), din 
care 11,5% pentru fotonică și micro și 
nanoelectronică, 27,6% pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 3,7%
pentru biotehnologie și 11,1% pentru 
spațiu. Drept rezultat, va fi disponibil un 
procent de 42,9% pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

Or. en

Amendamentul 390
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – informații pe marginea tabelului

Textul propus de Comisie Amendamentul

**S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie 
alocate pentru implementarea proiectelor 
aferente Planului strategic european pentru 

** S-ar putea ca un procent de aproximativ 
28,3% din această sumă să fie alocat
pentru implementarea proiectelor aferente 
Planului strategic european pentru 
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tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 391
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa II – tabel – informații pe marginea tabelului - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

***Suma totală va fi pusă la dispoziție 
prin alocări, așa cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3). Cea de-a doua 
alocare, de 1 652 de milioane EUR, va fi 
pusă la dispoziție pro rata din bugetele 
corespunzătoare componentelor 
„Provocările societale” și „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”, pe o bază estimativă și sub 
rezerva revizuirii prevăzute la articolul 26 
alineatul (1).

eliminat

Or. en


