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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, cum ar fi 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 într-o măsură și mai mare 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 creșterea 
economică durabilă și ecologică 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 
sușă, prin explorarea alternativelor existente la celulele sușă 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 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 dioxid 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. 

Aspecte orizontale 
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Este nevoie de o integrare mai bună a inițiativelor emblematice Uniunea 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 nepoluantă 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 regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Terapiile cu celule sușă și-au 
demonstrat valoarea adăugată în anumite 
cazuri, în special în contextul medicinii 
regenerative. Prin urmare, Uniunea ar 
trebui să continue să sprijine acest tip de 
cercetări. Totuși, Comisia Europeană
recunoaște problemele etice ridicate de 
cercetarea efectuată pe celulele sușă 
embrionare umane și nu solicită în mod 
explicit utilizarea lor. Utilizarea eventuală 
a celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Totuși, s-ar 
putea dovedi folositor să se exploreze 
alternativele existente la cercetarea 
asupra celulelor sușă embrionare umane, 
în special în ceea ce privește celulele sușă 
obținute din sângele din cordonul 
ombilical și celulele sușă pluripotente 
induse.

Or. en

Justificare

Terapiile bazate pe celule sușă reprezintă o mare oportunitate pentru medicina regenerativă
și pentru tratarea unor boli grave, cum ar fi diabetul sau chiar cancerul. Celulele sușă 
pluripotente induse și celulele sușă obținute din sângele din cordonul ombilical pot 
reprezenta o alternativă promițătoare pentru cercetarea controversată din punct de vedere 
etic în domeniul celulelor stem embrionare. Prin urmare, aceste două opțiuni alternative nu 
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ar trebui eliminate.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Programul Orizont 2020 va sprijini 
activitățile de cercetare care urmăresc să 
contribuie la progresul științific cu 
respectarea deplină a diversității normelor 
naționale în materie de bioetică. Prin 
urmare, nu ar trebui finanțată nicio 
activitate interzisă de toate statele 
membre. Nu ar trebui finanțată o 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care aceasta este interzisă.

Or. en

Justificare

Aceste dispoziții se aplică tuturor tipurilor de activitate de cercetare, nu doar cercetării în 
domeniul celulelor sușă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt sănătatea, educația, 
spațiul, mediul, competitivitatea și IMM-
urile, securitatea internă, cultura și media, 
precum și cu fondurile politicii de coeziune 
și cu politica de dezvoltare rurală, care pot 
contribui în mod special la consolidarea pe 
plan național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă. În 
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strategiilor de specializare inteligentă. plus, ar trebui asigurată 
complementaritatea dintre programul 
Orizont 2020 și programele finanțate la 
nivel național. Ar trebui ca și Curtea de 
Conturi să țină seama de această 
complementaritate la evaluarea punerii în 
aplicare a programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii și a inițiativelor 
emblematice Uniunea Inovării și a celor 
referitoare la o Europă eficientă în ceea 
ce privește utilizarea resurselor, oferind 
un cadru strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de sprijinire a creșterii IMM-urilor, de 
creare de noi locuri de muncă, de potențare 
a cercetării ca sursă de inovare și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa prin 
demonstrarea unui spirit de conducere 
eficient în ceea ce privește utilizarea 
resurselor și al energiei, cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon. 

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Orizont 2020 contribuie la creșterea 
economică prin dezvoltarea unei economii 
eficiente în ceea ce privește utilizarea 
resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, care să fie bazată pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a inițiativelor 
emblematice Uniunea Inovării și a celor 
referitoare la o Europă eficientă în ceea 
ce privește utilizarea resurselor, precum și 
a altor politici ale Uniunii, precum și 
realizarea și funcționarea spațiului 
european de cercetare (ERA). Indicatorii 
de performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare, poate fi
finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă.

(4) Se sprijină activitățile de cercetare 
care vizează dezvoltarea și îmbunătățirea 
terapiilor bazate pe celule sușă umane. 
Finanțarea pentru cercetarea asupra 
celulelor sușă umane, atât adulte, cât și 
embrionare, poate fi acordată în funcție de 
cadrul juridic al statelor membre implicate.
Se sprijină, în special, cercetarea în 
domeniul celulelor sușă obținute din 
sângele din cordonul ombilical și al 
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celulelor sușă pluripotente induse, ca 
alternativă la celulele sușă embrionare.

Or. en

Justificare

Terapiile bazate pe celule sușă reprezintă o mare oportunitate pentru medicina regenerativă 
și pentru tratarea unor boli grave, cum ar fi diabetul sau chiar cancerul. Celulele sușă 
pluripotente induse și celulele sușă obținute din sângele din cordonul ombilical pot 
reprezenta o alternativă promițătoare pentru cercetarea controversată din punct de vedere 
etic în domeniul celulelor stem embrionare. Prin urmare, aceste două opțiuni alternative nu 
ar trebui eliminate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Nu se acordă finanțare activităților 
de cercetare interzise în toate statele 
membre. Nu se finanțează nicio activitate 
în cadrul unui stat membru în care 
activitatea respectivă este interzisă.

Or. en

Justificare

Terapiile bazate pe celule sușă reprezintă o mare oportunitate pentru medicina regenerativă 
și pentru tratarea unor boli grave, cum ar fi diabetul sau chiar cancerul. Celulele sușă 
pluripotente induse și celulele sușă obținute din sângele din cordonul ombilical pot 
reprezenta o alternativă promițătoare pentru cercetarea controversată din punct de vedere 
etic în domeniul celulelor stem embrionare. Prin urmare, aceste două opțiuni alternative nu 
ar trebui eliminate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Complementaritatea cu alte inițiative Complementaritatea cu alte programe 
naționale și programe ale Uniunii
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Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii și naționale, 
inclusiv cu fonduri cu gestiune partajată, 
cum ar fi fondurile structurale și cel de 
coeziune. În acest scop, Comisia dezvoltă 
instrumente adecvate pentru a evalua 
gradul de complementaritate. În cadrul 
raportului său anual de descărcare de 
gestiune prezentat Parlamentului 
European, la evaluarea punerii în 
aplicare a programului Orizont 2020, 
Curtea de Conturi Europeană ține seama, 
de asemenea, de principiul 
complementarității.

Or. en

Justificare

Chiar dacă sinergiile cu alte programe ale Uniunii sunt bine-venite și dezirabile, pentru a 
asigura cheltuirea eficientă a fondurilor Uniunii destinate cercetării și inovării ar trebui să 
se evite dublarea eforturilor prin asigurarea unei mai bune coordonări între aceste programe 
și programul Orizont 2020. Prin urmare, Comisia ar trebui să asigure această coordonare în 
cadrul procesului de implementare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 20 % din bugetul total 



PA\900056RO.doc 11/25 PE487.915v01-00

RO

combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea 
IMM-urilor.

combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea 
IMM-urilor.

Or. en

Justificare

IMM-urile sunt entitățile care au cea mai mare nevoie de sprijin pentru finanțarea 
activităților lor în materie de inovare. Prin urmare, ar trebui să le revină o cotă mai mare din 
buget.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare. 

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare și contribuie la îndeplinirea 
obligațiilor asumate la nivel internațional, 
cum ar fi realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului. 

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
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la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea, utilizarea eficientă a 
resurselor și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura existența unui viitor 
mediu al Uniunii care să asigure o 
creștere reală a prosperității și a calității 
vieții, echilibrul dintre aspectele 
economice, sociale și de mediu va trebui 
monitorizat în mod regulat și eficient în 
timpul punerii în aplicare a programului 
Orizont 2020. În acest scop, Comisia 
instituie în avans un mecanism clar și 
transparent pentru acest tip de 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia raportează și diseminează 
rezultatele acestei monitorizări.

(2) Comisia raportează și diseminează 
anual rezultatele acestei monitorizări, 
transmițându-le inclusiv Parlamentului și 
Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 1.3.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) 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 sau turbinele 
eoliene. 

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2.3 – litera a – paragraful 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O componentă care are în vedere 
obiectivele, axată pe politici și sectoare-
cheie esențiale pentru abordarea 
provocărilor societale, îmbunătățirea 
competitivității, sprijinirea unei creșteri 
economice durabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și favorabile incluziunii, 
și care furnizează bunuri ecologice și 
publice de altă natură. Această componentă 
va ajuta Uniunea să abordeze aspectele 
legate de cercetare și inovare ale 
obiectivelor de politică sectorială.

(2) O componentă care are în vedere 
obiectivele, axată pe politici și sectoare-
cheie esențiale pentru abordarea 
provocărilor societale, îmbunătățirea 
competitivității, sprijinirea unei creșteri 
economice durabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și favorabile incluziunii, 
care promovează energiile regenerabile și 
care furnizează bunuri ecologice și publice 
de altă natură. Această componentă va
ajuta Uniunea să abordeze aspectele legate 
de cercetare și inovare ale obiectivelor de 
politică sectorială.

Or. en
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității. În momentul de 
față, statele membre cheltuiesc prea 
puține fonduri pentru activitățile de 
prevenire, concentrând cheltuielile pe 
tratare. Această abordare previne 
reducerea costurilor asociate bolilor și, 
astfel, reducerea cheltuielilor cu tratarea 
bolilor, generând pierderi economice 
pentru societate ca întreg. Pentru a 
asigura durabilitatea sistemelor de 
sănătate și de protecție socială este nevoie 
de o abordare care să țină seama de 
beneficiile pe termen lung pentru 
economii și bunăstare care apar în urma 
sprijinirii cu mai multă fermitate a 
cercetării care urmărește dezvoltarea 
unor instrumente de prevenire eficiente.

Or. en
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Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza, malaria și bolile neglijate) 
reprezintă o preocupare la nivel mondial, 
fiind cauza a 41 % din cei 1,5 miliarde de 
ani de viață pierduți prin deces prematur 
sau trăiți în incapacitate la nivel mondial, 
procentul pentru Europa fiind de 8 %. 
Reapariția unor vechi boli infecțioase, 
inclusiv a tuberculozei în regiunea 
europeană și numărul în creștere în țările 
dezvoltate de cazuri de boală care ar putea 
fi prevenită prin vaccinare subliniază 
necesitatea unei abordări globale și a 
creșterii sprijinului public pentru C&D.
Epidemiile noi și amenințarea unei creșteri 
a rezistenței antimicrobiene trebuie, de 
asemenea, să fie preîntâmpinate.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1.1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Bolile rare reprezintă în continuare o 
provocare majoră pentru UE și pentru 
statele membre. În întreaga UE există 
între 6 000 și 8 000 de boli rare, care 
afectează circa 30 de milioane de 
persoane. Încă lipsesc cunoștințele și 
expertiza științifică relevante care ar 
putea sta la baza dezvoltării unor terapii 
inovatoare și mai eficiente pentru 
pacienții afectați de boli rare. Prin 
urmare, în momentul de față există puține 
opțiuni terapeutice, sau chiar nu există 
niciuna, pentru majoritatea acestor 
pacienți. Sprijinul european pentru 
cooperare garantează schimbul de
cunoștințe și combinarea resurselor 
într-un mod cât de eficient cu putință 
pentru o abordare eficientă a bolilor rare 
pe întreg teritoriul UE.

Or. en

Justificare

Comisia a stabilit obiectivul de a dezvolta 200 de terapii noi în contextul consorțiului 
internațional privind bolile rare. Totuși, din cauza numărului limitat de pacienți afectați de o 
anumită boală, atractivitatea economică a cercetării și dezvoltării de noi medicamente orfane 
este, de asemenea, mai mică. Prin urmare, finanțarea publică ar ajuta la reducerea acestui 
dezavantaj și ar acționa ca un catalizator pentru investițiile private. Cooperarea în domeniul 
cercetării este esențială pentru a asigura schimbul puținelor cunoștințe disponibile și pentru 
a combina resursele într-un mod cât mai eficient cu putință pentru o abordare eficientă a 
bolilor rare pe întreg teritoriul UE.
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Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Adesea, 
statele membre însele nu dispun de 
resursele necesare pentru a asigura 
luarea celor mai eficiente măsuri. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european sprijinite de un 
angajament financiar corespunzător poate 
și ar trebui să aducă o contribuție esențială 
la soluționarea acestor provocări, să 
asigure o sănătate mai bună și bunăstare 
pentru toți și să situeze Europa pe poziția 
de lider în ceea ce privește extinderea 
rapidă a piețelor inovațiilor pentru sănătate 
și bunăstare la nivel mondial. 

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

global, necesită un răspuns caracterizat 
prin sprijin pe termen lung și coordonat 
pentru cooperarea între echipe de 
excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale, nu doar la nivelul 
Uniunii, ci și la nivel global, de exemplu 
prin sprijinirea capacității de cercetare și 
dezvoltare în zonele cu boli endemice.

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 25

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 

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 
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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.

sănătății, de instrumente eficiente de
prevenire, precum vaccinurile și
intervențiile la nivel comportamental care 
să contracareze factorii de risc, de o 
supraveghere și pregătire eficace în 
domeniul sănătății și al bolilor, precum și 
de programe eficiente de depistare a 
bolilor.

Or. en

Amendamentul 26

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 cunoaștere a bolilor la nivel 
molecular prin intermediul cercetării 
biomedicale, 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 unui tip 
de medicină stratificată și personalizată 
prin utilizarea rezultatelor cercetării 
biomedicale este un instrument puternic 
pentru a furniza tratamente personalizate 
în funcție de constituția genetică a 
pacientului și de tipul specific de boală, 
crescând, astfel, eficiența îngrijirilor 
medicale și evitând cheltuielile inutile 
pentru sistemele de sănătate. Schimbul 
efectiv de date, colectarea lor și legătura 
acestora cu studii de cohortă pe scară largă 
este, de asemenea, esențială, așa cum este 
și traducerea în timp util a rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice. 

Or. en
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Amendamentul 27

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, 
evitând dublarea inutilă a activităților de 
cercetare, consolidând competitivitatea 
sectoarelor industriale din Europa și 
dezvoltarea de noi oportunități de piață.

Or. en

Amendamentul 28

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 

Activitățile specifice vor include:
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu, 
de schimbările climatice și de sărăcie), 
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, îmbunătățirea tratării
bolii punând accentul pe dezvoltarea unui 
tip de medicină stratificată/personalizată 
și a produselor medicinale orfane, 
transferul de cunoștințe provenite din 
cercetarea de bază către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde
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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.

de o manieră mai rapidă și mai eficientă 
prin sprijinirea cercetării translaționale 
de înaltă calitate, folosirea unor soluții TI 
avansate pentru a îmbunătăți procesele de 
colectare, partajare, comparare și utilizare 
a datelor medicale, promovarea 
îmbătrânirii active, a vieții independente 
și a asistenței pentru autonomie,
îmbunătățirea medicinei paliative, 
îmbunătățirea sănătății reproducerii,
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, inclusiv prin dezvoltarea și 
implementarea la scară mai largă a 
soluțiilor de e-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 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Având în vedere schimbările profunde 
și în mare parte ireversibile aduse unor 
componente extinse ale sistemului 
climatic al planetei Pământ, este nevoie să 
se țină seama de toate sursele de încălzire 
globală și de toate opțiunile de minimizare 
a acestora. Pe lângă analizarea 
posibilităților de reducere a emisiilor de 
CO2, strategiile de acțiune imediată (de 
exemplu reducerea hidrofluorocarburilor, 
a negrului de fum, a ozonului din 
troposferă și, respectiv, captarea biologică 
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a CO2) pot reprezenta cea mai rapidă 
reacție la schimbările climatice, care să 
producă efecte în câteva decenii sau mai 
devreme.

Or. en

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. 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 ale 
Uniunii pentru activitățile de cercetare și 
inovare din domeniu. În acest scop, cel 
puțin 12% din bugetul total al 
programului Orizont 2020 ar trebui alocat 
acestei provocări societale.

Or. en

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Energia din surse regenerabile
Activitățile se concentrează pe cercetarea 
în domeniul tehnologiilor privind energia 
din surse regenerabile, cum ar fi energia 
fotovoltaică, solară, termală sau eoliană, 
pentru a crește eficiența acestora și a 
reduce costurile tehnologiilor respective 
pentru a le face mai competitive pe piață. 

Or. en

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Combaterea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea

(a) Combaterea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea

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 

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 particulele și
gazele cu efect de seră, altele decât CO2 și 
cu durată de viață redusă, 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 a 
riscurilor asociate evenimentelor extreme 
și schimbărilor bruște; interacțiunile 
dintre ozon și climă; furnizarea de 
previziuni fiabile cu privire la schimbările 
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riscurilor, sprijinirea politicilor în materie 
de atenuare.

climatice; evaluarea impactului la nivel 
global, regional și local și a aspectelor 
vulnerabile și dezvoltarea unor adaptări 
inovatoare rentabile și a unor măsuri de 
prevenire a riscurilor, sprijinirea politicilor 
în materie de atenuare și definirea unor 
strategii de acțiune imediată pentru a 
contracara schimbările climatice în 
decursul a doar câtorva decenii.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5.3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Dezvoltarea unor sisteme de observare 
și informații globale de mediu 
cuprinzătoare și sustenabile

(e) Dezvoltarea unor sisteme de observare 
și informații globale de mediu 
cuprinzătoare și sustenabile

Scopul este de a se asigura furnizarea 
datelor și informațiilor necesare pe termen 
lung necesare pentru soluționarea acestei 
provocări. Activitățile se vor concentra pe 
capacități, tehnologii și infrastructuri de 
date pentru observarea și monitorizarea 
Pământului care să poată oferi în 
permanență informații corecte și în timp 
util, previziuni și proiecții. Se va încuraja 
accesul liber, deschis și nerestricționat la 
date și informații interoperabile.

Scopul este de a se asigura furnizarea 
datelor și informațiilor necesare pe termen 
lung necesare pentru soluționarea acestei 
provocări. Activitățile se vor concentra pe 
capacități, tehnologii și infrastructuri de 
date pentru observarea și monitorizarea 
Pământului atât prin teledetecție, cât și 
prin măsurători efectuate in situ, care să 
poată oferi în permanență informații 
corecte și în timp util și care să permită 
realizarea de previziuni și proiecții. Se va 
încuraja accesul liber, deschis și 
nerestricționat la date și informații 
interoperabile.

Or. en


