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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

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

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

Clima și mediul 
Echilibrul dintre aspectele economice, sociale și ambientale ale cercetării și inovării ar trebui 
monitorizate periodic și eficient. Ar trebui consolidat sprijinul acordat surselor de energie 
regenerabile. Creșterea eficienței surselor de energie regenerabile poate să facă acest domeniu 
mai atractiv din punct de vedere economic, combătând în același timp schimbările climatice, 
scăzând dependența noastră de combustibilii fosili și promovând o economie cu emisii reduse 
de carbon.  
Orizont 2020 este un program-cheie care ar putea ajuta UE să reducă și mai mult emisiile de 
gaze și de particule dăunătoare pentru mediu și pentru sănătate, fără a fi o povară pentru 
industrii sau pentru statele membre. 
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Aspecte orizontale 
Este nevoie de o integrare mai bună a inițiativelor emblematice ale Uniunii inovării și a celor 
din domeniul eficienței cercetării în programul Orizont 2020; prin urmare, aceasta este 
prevăzută în aviz. Pentru a beneficia la maximum de proiectele de C&D și inovare în întreaga 
Uniune Europeană ar trebui să se monitorizeze cu strictețe complementaritatea programului 
Orizont 2020 cu alte fonduri naționale și ale Uniunii. În plus, se propune, de asemenea, 
creșterea participării IMM-urilor, care pot fi principiul activ pentru o creștere economică 
verde și sustenabilă. Un aspect important referitor la indicatorii de performanță, care 
monitorizează punerea în aplicare a obiectivelor programului Orizont 2020, este de asemenea 
abordat în raport. 

Introducerea unor amendamente suplimentare referitoare la segregarea bugetelor și
obiectivelor de cercetare în lanțul de inovare, precum și la simplificare este amânată până 
după viitoarea dezbatere a comisiei ENVI referitoare la programul Orizont 2020.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Programul specific ar trebui să 
completeze acțiunile întreprinse în statele 
membre, precum și alte acțiuni ale Uniunii 
necesare în cadrul efortului strategic global 
de punere în aplicare a Strategiei Europa 
2020, în special cu acțiuni în domeniile 
politicilor coeziunii, agriculturii și 
dezvoltării rurale, educației și formării 
profesionale, industriei, sănătății publice, 
protecției consumatorilor, ocupării forței de 
muncă și politicii sociale, energiei, 
transportului, mediului, acțiunilor 
climatice, securității, mediului marin și 
pescuitului, cooperării pentru dezvoltare și 
extindere și politicii de vecinătate. Comisia 
ar trebui să se străduiască să evite orice 
suprapunere între acțiunile finanțate prin 
programele Uniunii și cele finanțate prin 
Orizont 2020 și, în măsura posibilului, 
între acțiunile derulate la nivel național și 
cele sprijinite prin Orizont 2020. 

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trecerea la un sistem energetic fiabil, 
durabil și competitiv, în contextul 
diminuării constante a resurselor, al 
creșterii nevoilor de energie și al 
schimbărilor climatice;

(c) trecerea la un sistem energetic fiabil, 
durabil și competitiv, în contextul 
diminuării constante a resurselor, al 
creșterii nevoilor de energie și al 
schimbărilor climatice, îndeosebi prin 
intermediul inovării în domeniul 
energiilor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Anexa I – partea 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile indirecte ale Orizont 2020 vor fi 
puse în aplicare prin intermediul 
modalităților de finanțare prevăzute în 
regulamentul financiar, în special granturi, 
premii, achiziții și instrumente financiare. 
Toate formele de finanțare vor fi folosite 
într-un mod flexibil pentru toate 
obiectivele generale și specifice ale Orizont 
2020, utilizarea acestora fiind stabilită în 
funcție de nevoile și de particularitățile 
fiecărui obiectiv specific. 

Acțiunile indirecte ale Orizont 2020 vor fi 
puse în aplicare prin intermediul 
modalităților de finanțare prevăzute în 
regulamentul financiar, în special granturi, 
premii, achiziții și instrumente financiare. 
Toate formele de finanțare vor fi folosite 
într-un mod flexibil pentru toate 
obiectivele generale și specifice ale Orizont 
2020, utilizarea acestora fiind stabilită în 
funcție de nevoile și de particularitățile 
fiecărui obiectiv specific. Se va acorda o 
atenție deosebită, cu ocazia finanțării 
IMM-urilor, simplificării procedurilor de 
accesare a fondurilor și a obligațiilor de 
raportare.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 
competitive.

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 
competitive. Structura Orizont 2020 ar 
trebui să fie flexibilă pentru a permite 
licitațiile și activitățile comune organizate 
și finanțate din diferite domenii de 
acțiune și părți ale Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială și asistență pentru măsurile 
referitoare la cerere, precum 
prestandardizarea sau achizițiile înainte de 
comercializare, achizițiile de soluții 

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială și asistență pentru măsurile 
referitoare la cerere, precum 
prestandardizarea sau achizițiile înainte de 
comercializare, achizițiile de soluții 
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inovatoare, standardizarea și alte măsuri 
vizând utilizatorii, în vederea accelerării 
utilizării și a difuzării produselor și 
serviciilor inovatoare pe piață. În plus, va 
exista suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

inovatoare, standardizarea și alte măsuri 
vizând utilizatorii, în vederea accelerării 
utilizării și a difuzării produselor și 
serviciilor inovatoare pe piață. În plus, va 
exista suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa, în 
special IMM-urilor, posibilitatea de a crea 
soluții inovatoare în funcție de propriile 
alegeri.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum eficiența 
utilizării resurselor, durabilitatea, 
schimbările climatice sau științele și 
tehnologiile marine.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, 
promovarea energiei regenerabile, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” (instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 

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

ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 20%
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Continuarea Parteneriatului dintre țările 
europene și țările în curs de dezvoltare 
privind testele clinice (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP), în ceea ce privește 
testele clinice pentru tratamentele medicale 
împotriva SIDA, a malariei și a 
tuberculozei;

(a) Continuarea, finanțarea adecvată și 
expansiunea geografică spre alte regiuni 
în curs de dezvoltare a Parteneriatului 
dintre țările europene și țările în curs de 
dezvoltare privind testele clinice (European 
and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP), în ceea ce privește 
testele clinice în fazele I-IV pentru 
tratamentele medicale împotriva SIDA, a 
malariei și a tuberculozei, precum și a 
maladiilor neglijate;

Or. en

Justificare

Cum bolile asociate sărăciei și cele neglijate, precum și coinfecțiile apar, de asemenea, în 
țări în curs de dezvoltare din afara Africii (de exemplu, Chagas în America Latină sau 
leishmanioza în Asia), ar fi de dorit o extindere a ariei de cuprindere geografică. Astfel, prin 
intermediul sinergiilor din cercetare, care se efectuează în regiuni diferite, produsele 
medicale vor ajunge mai repede la dispoziția pacienților. Ar trebui, de asemenea, să se 
asigure o finanțare corespunzătoare pentru EDCTP, pentru a-i menține eficiența.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în multe cazuri, pentru a contribui 
în mod eficace la îndeplinirea obiectivelor 
fixate de Europa 2020 și de Uniunea 
inovării va fi necesară elaborarea de soluții 
care să aibă un caracter interdisciplinar și, 
prin urmare, să acopere mai multe 
obiective specifice ale Orizont 2020. Se va 
acorda o atenție deosebită cercetării și 
inovării responsabile. Egalitatea sexelor va 
fi abordată ca aspect transversal, pentru a 
corecta dezechilibrele dintre femei și 
bărbați și pentru a integra dimensiunea de 
gen în programarea și în conținutul 
cercetării și inovării. Orizont 2020 include 
dispoziții specifice de stimulare a unor 
astfel de acțiuni transversale, inclusiv 
printr-o punere în comun eficientă a 
bugetelor. Aceasta include, de asemenea, 
posibilitatea ca pentru provocările societale 
și tehnologiile generice și industriale să se 
utilizeze dispozițiile privind instrumentele 
financiare și instrumentul specific pentru 
IMM-uri.

În plus, în multe cazuri, pentru a contribui 
în mod eficace la îndeplinirea obiectivelor 
fixate de Europa 2020, de Uniunea inovării 
și de Eficiența utilizării resurselor va fi 
necesară elaborarea de soluții care să aibă 
un caracter interdisciplinar și, prin urmare, 
să acopere mai multe obiective specifice 
ale Orizont 2020. Se va acorda o atenție 
deosebită cercetării și inovării 
responsabile. Egalitatea sexelor va fi 
abordată ca aspect transversal, pentru a 
corecta dezechilibrele dintre femei și 
bărbați și pentru a integra dimensiunea de 
gen în programarea și în conținutul 
cercetării și inovării. Orizont 2020 include 
dispoziții specifice de stimulare a unor 
astfel de acțiuni transversale, inclusiv 
printr-o punere în comun eficientă a 
bugetelor. Aceasta include, de asemenea, 
posibilitatea ca pentru provocările societale 
și tehnologiile generice și industriale să se 
utilizeze dispozițiile privind instrumentele 
financiare și instrumentul specific pentru 
IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea unei creșteri economice 
durabile în Europa, este necesară 
optimizarea contribuției actorilor publici și 
privați. Acest lucru este esențial pentru 
consolidarea Spațiului european de 
cercetare și pentru realizarea inițiativei „O 
Uniune a inovării”, a Agendei digitale și a 
altor inițiative emblematice Europa 2020. 
În plus, o cercetare și o inovare 

Pentru realizarea unei creșteri economice 
durabile în Europa, este necesară 
optimizarea contribuției actorilor publici și 
privați. Acest lucru este esențial pentru 
consolidarea Spațiului european de 
cercetare și pentru ca inițiativele „O 
Uniune a inovării”, „O Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”, Agenda digitală și alte
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responsabilă necesită obținerea celor mai 
bune soluții prin interacțiunea dintre 
parteneri având perspective diferite, dar 
interese comune.

inițiative emblematice Europa 2020 să dea 
rezultate. În plus, o cercetare și o inovare 
responsabilă necesită obținerea celor mai 
bune soluții prin interacțiunea dintre 
parteneri având perspective diferite, dar 
interese comune.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Parteneriatele în domeniul dezvoltării produselor pot fi de mare ajutor, mai ales în privința 
bolilor sărăciei și a bolilor neglijate, care afectează în primul rând populația din țările mai 
sărace, limitând, astfel, motivația companiilor farmaceutice inovatoare de a dezvolta produse 
inovatoare pentru pacienții care suferă de astfel de boli. Orizont 2020 poate aduce o 
contribuție utilă la remedierea acestei disfuncționalități a pieței.
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Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează calitatea vieții și 
prezintă un bun raport eficiență/cost. 
Promovarea sănătății și prevenirea bolilor 
depinde, de asemenea, de o înțelegere a 
factorilor determinanți ai sănătății, de 
instrumente eficiente de prevenire, precum 
vaccinurile și intervențiile la nivel 
comportamental care să contracareze 
factorii de risc, de o supraveghere și 
pregătire eficiente în domeniul sănătății și 
bolilor, precum și de programe eficiente de 
depistare a bolilor.

Or. en
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Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa I – Partea III – punctul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

Alinierea cu amendamentele propuse la Regulamentul de instituire a programului Orizont 
2020  (COM(2001)0809). Bolile infecțioase și asociate sărăciei reprezintă încă o problemă 
pentru UE și, în modul cel mai specific, pentru țările mai sărace. Cercetarea în aceste 
domenii ar fi atât în interesul UE, cât și în cel al țărilor în curs de dezvoltare, fiind, totodată, 
în concordanță cu politicile externe ale UE.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Bolile nu se opresc la frontierele țărilor. Activitățile de cercetare ale UE, precum și cele 
specifice, desfășurate în cadrul cooperării internaționale, vor aduce beneficii nu doar pentru 
Uniune, ci și pentru populația lumii în general.
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Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare
Bolile nu se opresc la frontierele țărilor. Activitățile de cercetare ale UE, precum și cele 
specifice, desfășurate în cadrul cooperării internaționale, vor aduce beneficii nu doar pentru 
Uniune, ci și pentru populația lumii în general.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – punctul 1.1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1a. Sănătatea mediului înconjurător
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O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății și ai calității 
vieții și a mecanismelor de mediere este 
necesară pentru a furniza dovezi ale 
eficacității strategiilor de protecție a 
sănătății și a elabora în mod 
corespunzător programele și politicile 
Uniunii. Ar trebui furnizați indicatori de 
sănătate a mediului care să poată veni în 
completarea altor indicatori de sănătate 
elaborați. Vor fi studiați factori de mediu 
precum schimbările climatice și mediul de 
lucru. Abordările vor include studii pe 
termen scurt și studii de cohortă pe 
termen lung și corelarea acestora cu 
datele obținute din baze de date legate de 
mediu și bănci biologice, din cercetarea în 
domenii „-omice” și alte metode.
În mod deosebit, o mai bună înțelegere a 
mediului înconjurător ca factor 
determinant pe tot cuprinsul vieții, din 
perioada uterină și copilărie până la 
bătrânețe va presupune abordări integrate 
în domeniul biologiei moleculare, 
evaluării expunerii, epidemiologiei și 
toxicologiei pentru a investiga relația 
sănătate-mediu. Studiile de sănătate a 
mediului ar trebui să examineze 
substanțele chimice și modul lor de 
acțiune, expunerile combinate la poluare 
și alți factori de stres de mediu și de climă 
(printre care poluarea aerului, 
contaminarea apei și a solului, zgomotul, 
temperatura, poluarea luminoasă, 
radiațiile, contaminarea alimentelor și 
nanoparticulele de fabricație umană) și 
factorii benefici pentru mediu și climă 
(cum ar fi spațiile verzi, mijloacele de 
transport alternative și amenajarea 
teritoriului), precum și alternativele la 
testele pe animale. Sunt necesare abordări 
inovatoare pentru evaluarea expunerii cu 
ajutorul marcherilor biologici de nouă 
generație bazați pe științele „-omice” și 
epigenetică, cu ajutorul biomonitorizării 
umane, al evaluărilor expunerii personale 
și al modelizării care integrează factori 
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socio-economici și comportamentali 
pentru a înțelege expunerile combinate, 
cumulate și emergente și efectul lor 
asupra sănătății. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor dintre 
problemele de sănătate și datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.
În acest fel, politicile și programele 
existente și planificate pot fi evaluate și 
poate fi oferit sprijin politic pentru 
aspectele de mediu ale sănătății. 
Intervențiile asupra mediului vor putea fi 
mai bine concepute și evaluate pentru a 
evalua impactul lor asupra sănătății și 
calității vieții.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o 
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații 
clinice.

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o 
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații 
clinice. Proiectele de cercetare 
translațională, care își propun să aplice 
descoperirile din laborator mai repede și 
mai eficient în practica medicală ar trebui 
sprijinite cu prioritate, mai ales în acele 
domenii în care nevoile sunt mari și 
neacoperite, precum 
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hematologia/oncologia și bolile rare.

Or. en

Justificare

Cercetarea translațională, bazată pe o abordare nesecvențială, va ajuta la aplicarea mai 
rapidă și mai eficientă în practica medicală a rezultatelor cercetării fundamentale, cu 
rezultate mai bune pentru sănătate. Aceasta presupune interacțiuni continue între 
descoperirile din cercetare atât din laborator, cât și din practica clinică pe tot parcursul 
diferitelor faze de dezvoltare a unui medicament. Concentrarea pe cercetarea translațională 
este deosebit de necesară în cazul bolilor complexe cu cerere mare din partea populației, 
precum hematologia/oncologia și bolile rare.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5. Dezvoltarea unor vaccinuri preventive
mai bune

1.5. Dezvoltarea unor instrumente de 
prevenire mai bune

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, și pe
faptul că sunt întreprinse studii clinice și 
studii conexe.

Este nevoie să se sprijine dezvoltarea unor
vaccinuri mai eficiente de prevenire și a 
unor programe de vaccinare bazate pe 
dovezi pentru o serie extinsă de boli, 
inclusiv pentru bolile legate de sărăcie, 
cum ar fi HIV/SIDA, tuberculoza, 
malaria și bolile neglijate. În mod similar, 
cunoștințele despre principalii factori de 
îmbolnăvire, precum și știința 
comportamentului pot fi utilizate pentru 
conceperea unor strategii de prevenire 
eficace, care să abordeze acești factori de 
risc și să urmărească promovarea unui 
mod de viață sănătos. Astfel există un 
uriaș potențial de reducere a poverii 
asociate bolilor cronice. Aceasta se 
bazează pe o mai bună înțelegere a bolilor 
și a proceselor patologice și a epidemiilor 
ulterioare, și pe studii clinice și studii 
conexe.

Or. en
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Justificare

Dezvoltarea unor vaccinuri de prevenire eficace pentru bolile legate de sărăcie, printre care 
HIV/SIDA, reprezintă soluția cea mai rentabilă pentru combaterea acestor boli, deoarece 
vaccinurile vor avea un cost mai scăzut pentru sistemele de sănătate decât un tratament 
permanent. Cercetările din acest domeniu vor aduce beneficii enorme atât Uniunii Europene, 
cât și întregii populații mondiale afectate de astfel de boli, și aceasta ar trebui să fie 
încurajată.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului. 

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului. În acest scop se 
va acorda sprijin, printre altele, 
dezvoltării în continuare a imagisticii 
medicale. De asemenea, se va aborda și 
protecția pacienților împotriva radiațiilor.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
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medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea medicinii stratificate și 
personalizate, precum și asigurarea 
disponibilității medicamentelor și 
terapiilor pentru cât mai multe boli; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
îmbunătățirea terapiilor paliative; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, legate de sărăcie, neglijate, grave și 
cronice și de a efectua intervenții medicale 
care depind de disponibilitatea 
medicamentelor antimicrobiene eficiente; 
și dezvoltarea de abordări globale complete 
pentru tratarea comorbidităților la toate 
vârstele și de evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Or. en

Justificare

Bolile legate de sărăcie reprezintă un motiv de îngrijorarea nu doar în țările mai sărace, ci și 
în unele părți ale UE unde există un număr semnificativ de cazuri de tuberculoză, HIV/SIDA, 
malarie sau rujeolă. Prin urmare, dezvoltarea unor instrumente adecvate pentru controlarea 
și combaterea acestor boli ar trebui să reprezinte o prioritate în cadrul programului Orizont 
2020.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – punctul 1.12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.12a. Sănătatea reproducerii
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Este nevoie de cercetare pentru a dezvolta 
o mai bună prevenire, diagnosticare și 
gestionare a problemelor de sănătate 
reproductivă.  Cercetarea se va concentra 
asupra unor domenii precum cauzele 
infertilității, inclusiv originea fetală a 
infertilității, și asupra altor probleme de 
sănătate reproductivă.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexa I – Partea III – punctul 1.16 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a răspunde provocărilor pentru 
viitorul asistenței medicale europene și 
pentru a asigura realizarea obiectivelor 
menționate mai sus, ar trebui să se aloce 
fonduri corespunzătoare din partea 
Uniunii pentru activitățile de cercetare și 
inovare din acest domeniu. În acest scop, 
cel puțin 12% din bugetul total al acestui 
program ar trebui alocat acestei provocări 
societale.

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ, 
AGRICULTURĂ DURABILĂ,
CERCETARE MARINĂ ȘI MARITIMĂ 
ȘI BIOECONOMIE

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE
ALIMENTARĂ, AGRICULTURĂ 
DURABILĂ, MEDIU MARIN ȘI 
BIOECONOMIE

Or. en
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Justificare
Clarificarea faptului că această provocare abordează și securitatea alimentară, nu doar 
siguranța alimentară, care este destul de restrictivă. Același lucru este valabil și pentru 
mediul marin, care are un sens mai extins decât formularea inițială. 

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, în cadrul unei 
abordări interdisciplinare în care sunt 
implicați diferiți actori, în special 
agricultorii și IMM-urile din sectorul 
agroalimentar, dezvoltatorii de tehnologii 
și ecologiștii, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.
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Amendamentul 28

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Vor fi 
identificate soluțiile și inovările legate de 
alimentație care conduc la ameliorări ale 
sănătății și bunăstării. Contaminarea 
chimică și microbiană a alimentelor și a 
hranei pentru animale, riscurile și 
expunerile vor fi evaluate, monitorizate, 
controlate și trasate pe tot parcursul 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente și 
apă potabilă de la producție și depozitare 
până la prelucrare, ambalare, distribuție, 
aprovizionare și preparare la domiciliu. 
Inovările în privința securității alimentare, 
instrumente mai bune de comunicare a 
riscului și standarde îmbunătățite de 
securitate alimentară vor duce la o 
încredere și o protecție mai sporită a 
consumatorilor din Europa. La nivel 
mondial îmbunătățirea standardelor de 
siguranță alimentară va contribui, de 
asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Se vor 
sprijini activitățile care furnizează 
cunoștințele necesare pentru a facilita 
reformularea rețetelor de alimente în 
vederea promovării regimurilor 
alimentare sănătoase. Vor fi identificate 
soluțiile și inovările legate de alimentație 
care conduc la ameliorări ale sănătății și 
bunăstării. Aici intră și dezvoltarea unor 
regimuri alimentare adaptate nevoilor 
nutriționale și de sănătate individuale.
Alimentația prenatală și postnatală, 
precum și alimentația copiilor mici va fi 
studiată pentru a se înțelege impactul 
alimentației asupra dezvoltării copiilor și 
sănătății acestora. Contaminarea chimică 
și microbiană a alimentelor și a hranei 
pentru animale, riscurile și expunerile vor 
fi evaluate, monitorizate, controlate și 
trasate pe tot parcursul lanțurilor de 
aprovizionare cu alimente și apă potabilă 
de la producție și depozitare până la 
prelucrare, ambalare, distribuție, 
aprovizionare și preparare la domiciliu. 
Inovările în privința securității alimentare, 
instrumente mai bune de comunicare a 
riscului și standarde îmbunătățite de 
securitate alimentară vor duce la o 
încredere și o protecție mai sporită a 
consumatorilor din Europa. La nivel 
mondial îmbunătățirea standardelor de 
siguranță alimentară va contribui, de 
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asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice.
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice.
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică și energia regenerabilă asigură
una dintre cele mai rentabile modalități de 
a reduce cererea de energie, sporind astfel 
siguranța aprovizionării cu energie,
reducând impactul asupra mediului și 
asupra climei și stimulând competitivitatea, 
asigurând, totodată, și creșterea 
economică.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.1.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.2. Deblocarea potențialului în ceea ce 
privește sistemele regenerabile de 
încălzire-răcire

3.1.2. Deblocarea potențialului în ceea ce 
privește sistemele regenerabile de 
încălzire-răcire

O parte importantă a energiei din Uniune 
este consumată pentru climatizare, iar 
elaborarea unor tehnologii eficiente și 
rentabile, a unor tehnici de integrare a 
sistemului, de exemplu, conexiunea la rețea 
cu limbi și servicii standardizate în acest 
domeniu ar avea un impact major în 
reducerea cererii de energie. Acest lucru 
necesită cercetare și activități 
demonstrative ale unor noi sisteme și 
componente, pentru aplicații industriale 
precum și rezidențiale, de exemplu 
furnizarea de apă caldă, încălzire și răcirea 
spațiului descentralizată și la nivel de 
cartiere. Aceasta ar trebui să includă 
tehnologii diferite: energia termică solară, 
geotermală, pe bază de biomasă, pompe de 
căldură și cogenerarea eficientă de căldură 
și energie electrică etc., și să îndeplinească 
cerințele privind clădirile și cartierele cu 
consum scăzut de energie. Sunt necesare 
progrese suplimentare, în special în 
depozitarea termică din surse de energie 
regenerabile și stimularea dezvoltării și 
implementării de combinații eficiente de 
sisteme de încălzire și de răcire hibrid 
pentru aplicații centralizate și 
descentralizate. 

O parte importantă a energiei din Uniune 
este consumată pentru climatizare, iar 
elaborarea unor tehnologii eficiente și 
rentabile, a unor tehnici de integrare a 
sistemului, de exemplu, conexiunea la rețea 
cu limbi și servicii standardizate în acest 
domeniu ar avea un impact major în 
reducerea cererii de energie. Acest lucru 
necesită cercetare și activități 
demonstrative ale unor noi sisteme și 
componente, pentru aplicații industriale, în 
sectorul public, precum și rezidențiale, de 
exemplu furnizarea de apă caldă, încălzire 
și răcirea spațiului descentralizată și la 
nivel de cartiere. Aceasta ar trebui să 
includă tehnologii diferite: energia termică 
solară, fotovoltaică, geotermală, pe bază de 
biomasă, pompe de căldură și cogenerarea 
eficientă de căldură și energie electrică 
etc., și să îndeplinească cerințele privind 
clădirile și cartierele cu consum scăzut de 
energie. Sunt necesare progrese 
suplimentare, în special în depozitarea 
termică și a electricității din surse de 
energie regenerabile și stimularea 
dezvoltării și implementării de combinații 
eficiente de sisteme de încălzire și de răcire 
hibrid pentru aplicații centralizate și 
descentralizate. Sunt necesare cercetări 
suplimentare pentru îmbunătățirea 
eficienței energiei solare termice și 
fotovoltaice.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Concentrațiile actuale de CO2 în atmosferă 
sunt aproape cu 40% mai mari decât cele 
de la începutul revoluției industriale și au 
atins nivelul cel mai înalt înregistrat în 
ultimele 2 milioane de ani. Gazele cu efect 
de seră altele decât CO2 sunt, de asemenea, 
responsabile de schimbările climatice și 
joacă un rol din ce în ce mai important în 
acestea. În absența unor măsuri decisive, 
schimbările climatice ar putea costa lumea 
cel puțin 5% din PIB în fiecare an și până 
la 20% după unele scenarii. În schimb, 
măsurile precoce și eficace vor permite 
limitarea costurilor nete la aproximativ 1% 
din PIB pe an. Pentru îndeplinirea 
obiectivului de „2° C” și evitarea, în acest 
mod, a celor mai nefaste efecte ale 
schimbărilor climatice, țările dezvoltate vor 
trebui să reducă emisiile de gaze cu efect 
de seră cu 80-95% până în 2050, în raport 
cu nivelurile din 1990.

Concentrațiile actuale de CO2 în atmosferă 
sunt aproape cu 40% mai mari decât cele 
de la începutul revoluției industriale și au 
atins nivelul cel mai înalt înregistrat în 
ultimele 2 milioane de ani. Gazele cu efect 
de seră altele decât CO2 și particulele sunt, 
de asemenea, responsabile de schimbările 
climatice și joacă un rol din ce în ce mai 
important în acestea. În absența unor 
măsuri decisive, schimbările climatice ar 
putea costa lumea cel puțin 5% din PIB în 
fiecare an și până la 20% după unele 
scenarii. În schimb, măsurile precoce și 
eficace vor permite limitarea costurilor 
nete la aproximativ 1% din PIB pe an.
Pentru îndeplinirea obiectivului de „2° C” 
și evitarea, în acest mod, a celor mai 
nefaste efecte ale schimbărilor climatice, 
țările dezvoltate vor trebui să reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-
95% până în 2050, în raport cu nivelurile 
din 1990. Orizont 2020 ar putea ajuta 
Uniunea să depășească obiectivele de 
20%.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități 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 

Obiectivul acestei activități 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 particulele și să fie 
puse în evidență soluții ecologice 
tehnologice și netehnologice, prin 
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argumente care să permită să se întreprindă 
din timp acțiuni informate și eficace și să 
fie puse în rețea competențele necesare.

generarea de argumente care să permită să 
se întreprindă din timp acțiuni informate și 
eficace și să fie puse în rețea competențele 
necesare.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a cauzelor și 
evoluției schimbărilor climatice și 
previziuni mai exacte privind schimbările 
climatice sunt esențiale pentru societate 
pentru a proteja vieți, bunuri și 
infrastructuri și pentru a asigura 
eficacitatea procesului de luare a deciziilor. 
Este esențial să se continue îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe științifice cu privire la 
factorii schimbărilor climatice, procesele, 
mecanismele și reacțiile de răspuns, 
asociate cu funcționarea oceanelor, a 
ecosistemelor terestre și a atmosferei. Va fi 
sprijinită creșterea preciziei previziunilor 
climatice la scări spațiale și temporale 
pertinente prin elaborarea unor scenarii și 
modele mai exacte, inclusiv modele ale 
sistemului terestru complet cuplate. 

O mai bună înțelegere a cauzelor și 
evoluției schimbărilor climatice și 
previziuni mai exacte privind schimbările 
climatice sunt esențiale pentru societate 
pentru a proteja vieți, bunuri și 
infrastructuri și pentru a asigura 
eficacitatea procesului de luare a deciziilor. 
Este esențial să se continue îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe științifice cu privire la 
factorii schimbărilor climatice, procesele, 
mecanismele și reacțiile de răspuns, 
asociate cu funcționarea oceanelor, a 
ecosistemelor terestre și a atmosferei. Va fi 
sprijinită creșterea preciziei previziunilor 
climatice la scări spațiale și temporale 
pertinente prin elaborarea unor scenarii și 
modele mai exacte, inclusiv modele ale 
sistemului terestru complet cuplate. 
Previziunile climatice trebuie să abordeze 
în mod corespunzător incertitudinile 
persistente în cadrul modelelor regionale, 
interacțiunile climat-ozon, asocierea 
schimbărilor climatice cu evenimente 
extreme și riscurile asociate cu 
schimbările bruște. Pentru a obține 
scenarii mai fiabile în privința climei și 
previziuni la o scară spațială mai redusă, 
ar trebui depuse mai multe eforturi în 
ceea ce privește dezvoltarea unor instalații 
paneuropene de calcul intensiv pentru 
cercetările în domeniul schimbărilor 
climatice.
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Amendamentul 34

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a trece până în 2050 la o economie 
competitivă a UE, cu o utilizare mai 
eficientă a resurselor și rezistentă la 
schimbările climatice, Uniunea trebuie să 
definească strategii eficace de reducere a 
emisiilor pe termen lung și va progresa 
mult în capacitatea sa de a inova. 
Cercetarea va evalua riscurile, 
oportunitățile și impactul în domeniile 
socio-economice și de mediu, ale măsurilor 
de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice. Cercetarea va susține elaborarea 
și validarea unor noi modele climatice-
energetice-economice ținând cont de 
instrumentele economice și externalitățile 
corespondente, în scopul testării măsurilor 
de atenuare și tehnologiilor cu emisii 
reduse de CO2, la scări diferite și în 
sectoare cheie ale economiei și societății 
atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
mondial. Acțiuni vor fi întreprinse pentru a 
facilita inovarea tehnologică, instituțională 
și socioeconomică, prin îmbunătățirea 
legăturilor dintre cercetare și aplicare și 
între antreprenori, utilizatorii finali, 
cercetători și instituții din domeniul 
cunoașterii.

Pentru a trece până în 2050 la o economie 
competitivă a UE, cu o utilizare mai 
eficientă a resurselor și rezistentă la 
schimbările climatice, Uniunea trebuie să 
definească strategii eficace de reducere a 
emisiilor pe termen lung și va progresa 
mult în capacitatea sa de a inova. 
Cercetarea va evalua riscurile, 
oportunitățile și impactul în domeniile 
socio-economice și de mediu, ale măsurilor 
de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice. Pe lângă luarea în calcul a 
reducerii emisiilor de CO2, s-ar putea 
pune accentul pe strategii care pot 
produce cea mai rapidă reacție în materie 
de climă. (de exemplu reducerea 
hidrofluorocarburilor, a carbonului 
negru, a ozonului din troposferă și, 
respectiv, captarea biologică) Aceste 
strategii de acțiune rapidă ar putea fi puse 
în aplicare în curând și ar putea genera
reacții la nivelul climei în decurs de 
câteva decenii. Cercetarea va susține 
elaborarea și validarea unor noi modele 
climatice-energetice-economice ținând 
cont de instrumentele economice și 
externalitățile corespondente, în scopul 
testării măsurilor de atenuare și 
tehnologiilor cu emisii reduse de CO2, la 
scări diferite și în sectoare cheie ale 
economiei și societății atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel mondial. Acțiuni vor 
fi întreprinse pentru a facilita inovarea 
tehnologică, instituțională și 
socioeconomică, prin îmbunătățirea 
legăturilor dintre cercetare și aplicare și 
între antreprenori, utilizatorii finali, 
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cercetători și instituții din domeniul 
cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitățile, tehnologiile și infrastructurile 
de date pentru observarea și monitorizarea 
Pământului trebuie să se bazeze pe 
progresele înregistrate în domeniul TIC, 
tehnologiile spațiale și a rețelelor
inteligente, observațiile obținute prin
teledetecție, noi capturi in situ, servicii de 
telefonie mobilă, rețelele de comunicații, 
portaluri web participative și îmbunătățirea 
infrastructurii de calcul și de modelizare, 
cu scopul de a furniza în mod continuu 
informații, previziuni și proiecții 
actualizate și precise. Un acces în 
întregime liber la sisteme interoperabile de 
date și informații va fi încurajat, precum și 
stocarea, gestionarea și diseminarea 
eficientă a rezultatelor cercetării.

Capacitățile, tehnologiile și infrastructurile 
de date pentru observarea și monitorizarea 
Pământului trebuie să se bazeze pe 
progresele înregistrate în domeniul TIC, 
tehnologiile spațiale și rețelele de 
măsurare inteligente (care combină 
măsurători la sol, din aeronave și din 
baloane realizate cu ajutorul unor 
instrumente bazate pe teledetecție și noi 
senzori in situ), servicii de telefonie 
mobilă, rețelele de comunicații, portaluri 
web participative și îmbunătățirea 
infrastructurii de calcul și de modelizare, 
cu scopul de a furniza în mod continuu 
informații, previziuni și proiecții 
actualizate și precise. Un acces în 
întregime liber la sisteme interoperabile de 
date și informații va fi încurajat, precum și 
stocarea, gestionarea și diseminarea 
eficientă a rezultatelor cercetării.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile vor consolida participarea 
Uniunii și contribuția sa financiară la 
procesele și inițiativele multilaterale, 
precum Grupul interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC), Platforma 
interguvernamentală privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice
(IPBES) și Grupul pentru observarea 
Pământului (GEO). Cooperarea cu alți 
finanțatori publici și privați importanți ai 
cercetării vor îmbunătăți eficiența 
cercetării la nivel mondial și european și 
vor contribuii la instituirea unei guvernanțe 
mondiale a cercetării.

Activitățile de cercetare vor consolida 
participarea Uniunii la procesele și 
inițiativele multilaterale, precum Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC), Platforma 
interguvernamentală privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice
(IPBES) și Grupul pentru observarea 
Pământului (GEO). Cooperarea cu alți 
finanțatori publici și privați importanți ai 
cercetării vor îmbunătăți eficiența 
cercetării la nivel mondial și european și 
vor contribuii la instituirea unei guvernanțe 
mondiale a cercetării.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea științifică și tehnologică va 
contribui la mecanismul mondial în 
domeniul tehnologiilor UNFCCC 
(Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice) și va facilita 
dezvoltarea tehnologică, inovarea și 
transferul tehnologic în sprijinul măsurilor 
de adaptare la schimbările climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

Cooperarea științifică și tehnologică va 
contribui la mecanismul mondial în 
domeniul tehnologiilor UNFCCC 
(Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice) și va facilita 
dezvoltarea tehnologică, inovarea și 
transferul tehnologic în sprijinul măsurilor 
de adaptare la schimbările climatice și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Totodată, cooperarea științifică și 
tehnologică trebuie să scoată în evidență 
sinergiile dintre Protocolul de la Kyoto și 
Protocolul de la Montreal cu scopul de a 
optimiza opțiunile politice, de exemplu în 
privința hidrofluorocarburilor.

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.6 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate preconiza crearea unei rețele 
consultative a institutelor cu scopul de a 
oferi: analiza continuă a progresului 
științific și tehnologic în Uniune și în 
principalele țări și regiuni partenere; un 
studiu la un stadiu precoce al 
oportunităților de piață pentru noile 
tehnologii și practici de mediu; previziuni 
pentru politica în materie de cercetare și 
inovare.

Se poate preconiza crearea unui grup 
format din cercetători de elită cu scopul de 
a oferi: analiza continuă a progresului 
științific și tehnologic în Uniune; un studiu 
la un stadiu precoce al oportunităților de 
piață pentru noile tehnologii și practici de 
mediu; previziuni pentru politica în materie 
de cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de decizie
Anexa II – partea I – punctul 1 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de cercetători din diferite state 
membre care beneficiază de finanțare

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 1 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de invenții comercializate
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Or. en

Amendamentul 41

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 1 – liniuța 1b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de IMM-uri participante

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 1 – liniuța 1c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Contribuția la creșterea PIB-ului 
Uniunii

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 1 – liniuța 1d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de locuri de muncă create

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 2 – liniuța 1a (nouă)



PE487.909v01-00 34/36 PA\900001RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de IMM-uri dintre beneficiari

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 3 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Contribuția la creșterea PIB-ului 
Uniunii

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 3 – liniuța 1b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de locuri de muncă create

Or. en

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articole în publicații cu impact ridicat, 
evaluate inter pares, în domeniul 
diferitelor „Provocări societale”

eliminat

Or. en
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Amendamentul 48

Propunere de decizie
Anexa II – Partea III – punctul 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de invenții comercializate

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de decizie
Anexa II – Partea III – punctul 2 – liniuța 2b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de IMM-uri participante 

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de decizie
Anexa II – Partea III – punctul 2 – liniuța 2c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de obiective atinse asociate 
Uniunii inovării și utilizării eficiente a 
resurselor

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de decizie
Anexa II – Partea III – punctul 2 – liniuța 2d (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- Contribuția la creșterea PIB-ului 
Uniunii

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de decizie
Anexa II – Partea III – punctul 2 – liniuța 2e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de locuri de muncă create

Or. en


