
AM\900271RO.doc PE487.946v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2011/0401(COD)

27.6.2012

AMENDAMENTELE
10 - 127

Proiect de aviz
Antigoni Papadopoulou
(PE489.559v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare 
Orizont 2020 (2014-2020)

Propunere de regulament
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE487.946v01-00 2/72 AM\900271RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion

Amendamentul 10
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare, dezvoltare tehnologică și a 
activităților demonstrative, să promoveze 
cooperarea internațională, să disemineze și 
să optimizeze rezultatele și să stimuleze 
formarea și mobilitatea.

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare, dezvoltare tehnologică și a 
activităților demonstrative, să promoveze 
cooperarea internațională, să disemineze și 
să optimizeze rezultatele și să stimuleze 
formarea și mobilitatea, și să ia măsuri de 
promovare a egalității între bărbați și 
femei și a dimensiunii de gen în cercetare 
și inovare .

Or. en

Amendamentul 11
Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii și 
cercetătoarele, cunoștințele științifice și 
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precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare, dezvoltare tehnologică și a 
activităților demonstrative, să promoveze 
cooperarea internațională, să disemineze și 
să optimizeze rezultatele și să stimuleze 
formarea și mobilitatea.

tehnologiile să circule liber, beneficiind de 
un tratament juridic și profesional egal, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare, dezvoltare tehnologică și a 
activităților demonstrative, să promoveze 
cooperarea internațională, să disemineze și 
să optimizeze rezultatele și să stimuleze 
formarea și mobilitatea necesare pentru a 
construi figura cercetătorului european.

Or. it

Amendamentul 12
Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
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vedere al utilizării resurselor, la o politică 
industrială adaptată erei globalizării și la o 
agendă digitală pentru Europa. În plus, în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 referitoare la cercetare și 
inovare, politica de coeziune are un rol 
important de jucat prin consolidarea 
capacităților și asigurarea condițiilor care 
să permită excelența.

vedere al utilizării resurselor, la o politică 
industrială adaptată erei globalizării și la o 
agendă digitală pentru Europa. În plus, în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 referitoare la cercetare și 
inovare, politica de coeziune are un rol 
important de jucat prin consolidarea 
capacităților și asigurarea condițiilor care 
să permită excelența; în acest sens, 
programul Orizont 2020 trebuie să 
promoveze cursuri de formare la nivel 
regional pentru a facilita accesul femeilor 
în poziții de înaltă specializare în sectorul 
cercetării și inovării.

Or. it

Amendamentul 13
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3 a) Uniunea a adoptat la 21 septembrie 
2010 strategia pentru egalitatea între 
femei și bărbați (2010-2015) în care se 
afirmă că „pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategiei Europa 2020, și 
anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, este necesar ca 
potențialul și talentul femeilor să fie 
utilizate mai mult și mai eficient.” În 
acest context, dimensiunea de gen ar 
trebui să devină o prioritate centrală în 
planificarea generală a domeniilor 
tematice, programelor, instrumentelor și 
criteriilor eligibile pentru proiecte în 
fiecare etapă a acestora: din faza de 
propunere până la evaluare, 
implementare și monitorizare.

Or. en
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Amendamentul 14
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La reuniunea sa din 4 februarie 2011, 
Consiliul European a sprijinit conceptul de 
cadru strategic comun de finanțare a 
cercetării și inovării de către Uniune, în 
vederea îmbunătățirii eficienței finanțării 
pentru cercetare și inovare la nivel național 
și la nivelul Uniunii și a solicitat Uniunii să 
soluționeze rapid obstacolele care încă mai 
împiedică atragerea talentelor și a 
investițiilor în vederea finalizării ERA 
până în 2014 și să realizeze o autentică 
piață unică a cunoașterii, a cercetării și a 
inovării.

(4) La reuniunea sa din 4 februarie 2011, 
Consiliul European a sprijinit conceptul de 
cadru strategic comun de finanțare a 
cercetării și inovării de către Uniune, în 
vederea îmbunătățirii eficienței finanțării 
pentru cercetare și inovare la nivel național 
și la nivelul Uniunii și a solicitat Uniunii să 
soluționeze rapid obstacolele care încă mai 
împiedică atragerea talentelor, atât bărbați, 
cât și femei, și a investițiilor în vederea 
finalizării ERA până în 2014 și să realizeze 
o autentică piață unică a cunoașterii, a 
cercetării și a inovării.

Or. fr

Amendamentul 15
Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor și să fie accesibil 
noilor participanți, întrucât reunește 
întreaga gamă a sprijinului acordat 
cercetării și inovării într-un cadru strategic 
comun, care cuprinde o gamă simplificată 
de reguli, și utilizează norme de participare 

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor și să fie accesibil 
noilor participanți, în ideea unei 
participări mai echilibrate a femeilor la 
programele de cercetare și inovare 
finanțate de Uniunea Europeană, întrucât 
reunește întreaga gamă a sprijinului acordat 
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ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului. 
Simplificarea normelor de finanțare ar 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

cercetării și inovării într-un cadru strategic 
comun, care cuprinde o gamă simplificată 
de reguli, și utilizează norme de participare 
ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului. 
Simplificarea normelor de finanțare ar 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

Or. it

Amendamentul 16
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20 a) Ar trebui derulate acțiuni de 
sensibilizare și de informare în legătură 
cu profesiile științifice încă din timpul 
școlii, pentru a permite tinerelor fete să se 
orienteze spre secțiunile științifice, care 
sunt încă de prea multe ori rezervate 
băieților.

Or. fr

Amendamentul 17
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății. Astfel, agendele trebuie 
stabilite în strânsă legătură cu părțile 

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății. Astfel, agendele trebuie 
stabilite în strânsă legătură cu părțile 
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interesate din toate sectoarele vizate și este 
necesar să se permită o marjă suficientă de 
flexibilitate pentru a ține cont de noile 
evoluții. Este necesar să se recurgă în 
permanență la expertiză externă pe 
parcursul derulării programului-cadru 
Orizont 2020, utilizându-se totodată 
structurile relevante, cum ar fi platformele 
tehnologice europene, inițiativele comune 
de programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

interesate din toate sectoarele vizate, 
inclusiv organizațiile societății civile 
active în domeniul egalității între sexe și
al drepturilor femeilor. Este necesar să se 
permită o marjă suficientă de flexibilitate 
pentru a ține cont de noile evoluții. Este 
necesar să se recurgă în permanență la 
expertiză externă pe parcursul derulării 
programului-cadru Orizont 2020, 
utilizându-se totodată structurile relevante, 
cum ar fi platformele tehnologice 
europene, inițiativele comune de 
programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare. Angajamentul 
vizând aducerea în prim-plan a 
dimensiunii de gen în toate politicile 
Uniunii ar trebui respectat în mod 
corespunzător în elaborarea de politici, 
planificare și evaluarea proiectelor.

Or. en

Amendamentul 18
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății. Astfel, agendele trebuie 
stabilite în strânsă legătură cu părțile 
interesate din toate sectoarele vizate și este 
necesar să se permită o marjă suficientă de 
flexibilitate pentru a ține cont de noile 
evoluții. Este necesar să se recurgă în 
permanență la expertiză externă pe 
parcursul derulării programului-cadru 
Orizont 2020, utilizându-se totodată 
structurile relevante, cum ar fi platformele 
tehnologice europene, inițiativele comune 

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale cetățenilor,
societății, politicilor, științei și tehnologiei 
și industriei. Agendele trebuie stabilite în 
strânsă legătură cu toate părțile interesate 
relevante din toate sectoarele vizate 
inclusiv reprezentanți ai comunității 
științifice, cercetători de ambele sexe, 
sectorul public, organizațiile societății 
civile și IMM-uri. Este necesar să se 
permită o marjă suficientă de flexibilitate 
pentru a ține cont de noile evoluții. Este 
necesar să se recurgă în permanență la 
expertiză externă echilibrată pe parcursul 
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de programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

derulării programului-cadru Orizont 2020, 
utilizându-se totodată structurile relevante, 
cum ar fi platformele tehnologice 
europene, inițiativele de programare în 
comun și parteneriatele europene pentru 
inovare, garantându-se totuși evitarea 
conflictelor de interese.

Or. en

Amendamentul 19
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune. Ar trebuie să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune. Ar trebuie să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, atât bărbați, cât și 
femei, alături de alte cadre de referință 
relevante definite în contextul spațiului 
european de cercetare, respectându-se, în 
același timp, caracterul voluntar al acestor 
cadre.

Or. fr

Amendamentul 20
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22 a) Există încă o barieră invizibilă în 
calea femeilor dornice să urmeze o 
carieră în domeniul științei și cercetării, 
femeile fiind sensibil subreprezentate în 
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anumite discipline, cum ar fi ingineria și 
tehnologiile și nu se vede o tendință de 
remediere a decalajului salarial dintre 
bărbați și femei. De aceea, Orizont 2020 
ar trebui să corecteze dezechilibrele 
observate în ceea ce privește participarea 
femeilor de știință la toate nivelurile 
carierei de cercetător și în diferite 
domenii de cercetare.

Or. en

Amendamentul 21
Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei 
în domeniul cercetării și inovării, în special
prin abordarea cauzelor profunde ale 
dezechilibrului de gen, prin exploatarea 
deplină a potențialului cercetătoarelor și
cercetătorilor și prin integrarea 
dimensiunii de gen în conținutul 
proiectelor în vederea îmbunătățirii calității 
cercetării și stimulării inovării. Acțiunile ar 
trebui să vizeze, de asemenea, punerea în 
aplicare a principiilor referitoare la 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 
3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și la articolul 8 din TFUE.

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei 
în domeniul cercetării și inovării, prin
identificarea și eliminarea cauzelor
principale ale dezechilibrului de gen, prin 
exploatarea deplină a potențialului de înalt 
profesionalism manifestat de cercetătoare
și cercetători și prin integrarea dimensiunii 
de gen în conținutul proiectelor în vederea 
îmbunătățirii calității cercetării și stimulării 
inovării. Acțiunile ar trebui să vizeze, de 
asemenea, punerea în aplicare a principiilor 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 
și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la articolul 8 din 
TFUE.

Or. it

Amendamentul 22
Anna Záborská
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Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei 
în domeniul cercetării și inovării, în special 
prin abordarea cauzelor profunde ale 
dezechilibrului de gen, prin exploatarea 
deplină a potențialului cercetătoarelor și 
cercetătorilor și prin integrarea 
dimensiunii de gen în conținutul 
proiectelor în vederea îmbunătățirii 
calității cercetării și stimulării inovării.
Acțiunile ar trebui să vizeze, de asemenea, 
punerea în aplicare a principiilor referitoare 
la egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 
3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și la articolul 8 din TFUE.

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității de șanse între bărbați 
și femei în domeniul cercetării și inovării
Pentru a asigura utilizarea eficientă a 
fondurilor UE alocate proiectelor de 
cercetare, Orizont 2020 trebuie să țină 
cont de excelența științifică și calificările 
profesionale ale personalului științific de 
ambele sexe implicat în proiecte de 
cercetare. Acțiunile ar trebui să vizeze, de 
asemenea, punerea în aplicare a principiilor 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 
și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la articolul 8 din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 23
Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei 
în domeniul cercetării și inovării, în special 
prin abordarea cauzelor profunde ale 
dezechilibrului de gen, prin exploatarea 
deplină a potențialului cercetătoarelor și 
cercetătorilor și prin integrarea dimensiunii 
de gen în conținutul proiectelor în vederea 
îmbunătățirii calității cercetării și stimulării 
inovării. Acțiunile ar trebui să vizeze, de 
asemenea, punerea în aplicare a principiilor 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei 
în domeniul cercetării și inovării, în special 
prin abordarea cauzelor profunde ale 
dezechilibrului de gen, prin exploatarea 
deplină a potențialului cercetătoarelor și 
cercetătorilor și prin integrarea dimensiunii 
de gen în conținutul proiectelor în vederea 
îmbunătățirii calității cercetării și stimulării 
inovării, contribuind, astfel, la creșterea 
competitivității și dinamismului 
economiilor europene.. Acțiunile ar trebui 
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și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la articolul 8 din 
TFUE.

să vizeze, de asemenea, punerea în aplicare 
a principiilor referitoare la egalitatea de 
șanse între femei și bărbați, astfel cum sunt 
prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la articolul 8 
din TFUE.

Or. it

Amendamentul 24
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei 
în domeniul cercetării și inovării, în special 
prin abordarea cauzelor profunde ale 
dezechilibrului de gen, prin exploatarea 
deplină a potențialului cercetătoarelor și 
cercetătorilor și prin integrarea dimensiunii 
de gen în conținutul proiectelor în vederea 
îmbunătățirii calității cercetării și stimulării 
inovării. Acțiunile ar trebui să vizeze, de 
asemenea, punerea în aplicare a principiilor 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 
și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la articolul 8 din 
TFUE.

(23) Activitățile desfășurate în cadrul 
Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
promovarea egalității între bărbați și femei 
în domeniul cercetării și inovării, în special 
prin abordarea cauzelor profunde ale 
dezechilibrului de gen, prin exploatarea 
deplină a potențialului cercetătoarelor și 
cercetătorilor și prin integrarea dimensiunii 
de gen în conținutul, implementarea și 
evaluarea proiectelor în vederea 
îmbunătățirii calității cercetării și stimulării 
inovării. Acțiunile ar trebui să vizeze, de 
asemenea, punerea în aplicare a principiilor 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 
și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la articolul 8 din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23 a) Orizont 2020 ar trebui să 
urmărească un echilibru just între 
finanțarea proiectelor științifice derulate 
de cercetători atât femei, cât și bărbați.

Or. fr

Amendamentul 26
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale.
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale și 
drepturile fundamentale ale omului. Este 
necesar să fie luate în considerare avizele 
emise de Grupul european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii, 
precum și avizele Agenției pentru drepturi 
fundamentale a Uniunii Europene și ale 
Institutului european pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați.  Activitățile 
de cercetare trebuie să țină seama, de 
asemenea, de articolul 13 din TFUE și să 
limiteze folosirea animalelor în cercetare și 
testare, în vederea înlocuirii, în ultimă 
instanță, a utilizării animalelor. Toate 
activitățile trebuie să se desfășoare 
asigurându-se un nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane, în conformitate cu 
articolul 168 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 27
Anna Záborská
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.
Principiile de alocare a fondurilor din 
cadrul Orizont 2020 pentru activitățile de 
cercetare ar trebui să respecte dispozițiile 
legislative și tradițiile statelor membre.

Or. en

Amendamentul 28
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
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dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului.

dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului și prioritatea generală a 
egalității între bărbați și femei.

Or. en

Amendamentul 29
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a programului-cadru 
Orizont 2020 și punerea în aplicare a 
acestuia în modul cel mai eficient și ușor 
accesibil, garantându-se, în același timp, 
securitatea juridică și accesibilitatea 
programului pentru toți participanții. Este 
necesar să se asigure conformitatea cu 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [noul 
Regulament financiar] și cu cerințele de 
simplificare și de îmbunătățire a 
reglementării.

(34) Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a programului-cadru 
Orizont 2020 și punerea în aplicare a 
acestuia în modul cel mai eficient și ușor 
accesibil, garantându-se, în același timp, 
securitatea juridică și accesibilitatea 
programului pentru toți participanții. 
Statele membre și Comisia trebuie să 
acționeze în direcția integrării 
perspectivei de gen și a egalității între 
bărbați și femei în toate etapele de 
pregătire, programare, implementare, 
monitorizare și evaluare, folosind 
metodele evaluării integrării dimensiunii 
de gen în buget. Este necesar să se asigure 
conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [noul Regulament financiar] 
și cu cerințele de simplificare și de 
îmbunătățire a reglementării.

Or. en

Amendamentul 30
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O perspectivă de gen ar trebui integrată 
pe deplin în normele de participare și 
diseminare pentru Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020 
(2014-2020).

Or. en

Amendamentul 31
Antonyia Parvanova

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 dezvoltarea 
unei economii bazate pe egalitatea între 
bărbați și femei, cunoaștere și inovare în 
cadrul Uniunii, prin mobilizarea de fonduri 
suplimentare suficiente pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare și exploatând 
întregul potențial și excelența științifică 
ale tuturor oamenilor de știință europeni, 
inclusiv ale femeilor. 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.

Or. en

Amendamentul 32
Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul Orizont 2020 trebuie să își 
fixeze ca obiectiv prioritar o participare 
mai echilibrată a femeilor în sectorul 
cercetării și inovării prin intermediul 
unor campanii de informare destinate 
atragerii femeilor în mediul formării 
științifice și prin ilustrarea oportunităților 
profesionale disponibile în sectorul 
cercetării și științei.

Or. it

Amendamentul 33
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2 a) Orizont 2020 promovează egalitatea 
de șanse între bărbați și femei prin 
favorizarea schimbărilor apărute în 
organizarea instituțiilor de cercetare și în 
conținutul și proiectarea de activități de 
cercetare. 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. Diferențele 
biologice, economice și sociale dintre 
femei și bărbați ar trebui să se reflecte 
suficient în conceperea, conținutul și 
executarea programelor de cercetare. Ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
creșterii gradului de participare a 
femeilor de știință la cercetare și la 
procesul de elaborare a politicii de 
cercetare.

Or. en



AM\900271RO.doc 17/72 PE487.946v01-00

RO

Amendamentul 34
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii a) respectă principiile nediscriminării, 
egalității între bărbați și femei și egalității
de șanse;

Or. en

Amendamentul 35
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale
în domeniul științei și tehnologiei;
activități orientate spre viitor; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice și procese transparente și 
interactive care asigură sprijin cercetării și 
inovării responsabile.

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, dintr-o 
gamă largă de sectoare și medii (inclusiv 
reprezentanți ai societății civile) instituite 
de Comisie; structuri de dialog, create în 
temeiul acordurilor internaționale în 
domeniul științei și tehnologiei; activități
orientate spre viitor; activități orientate 
spre viitor; și procese transparente și 
interactive care asigură implementarea
cercetării și inovării responsabile. În 
special, sunt incluse activități de 
promovare a unei reprezentări echilibrate 
a bărbaților și femeilor în echipele de 
cercetători și a unei integrări 
corespunzătoare a analizei din perspectiva 
problematicii de sex și gen în conținutul 
cercetării.
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Or. en

Amendamentul 36
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; activități orientate 
spre viitor; consultări publice specifice și 
procese transparente și interactive care 
asigură sprijin cercetării și inovării 
responsabile.

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice; și procese transparente și 
interactive care asigură sprijin cercetării și 
inovării responsabile. În alcătuirea 
grupurilor consultative se va urmări 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și 
femeilor.

Or. en

Amendamentul 37
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1 a) Este important să se abordeze 
chestiunea dimensiunii de gen în 
cercetare și inovare ca parte integrantă a 
propunerilor pentru a asigura cel mai 
înalt nivel de calitate științifică. Orizont 
2020 garantează că dimensiunea de gen 
este integrată în mod corespunzător în 
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conținutul activităților de cercetare și 
inovare în toate etapele procesului, de la 
stabilirea priorităților, definirea 
solicitărilor și a propunerilor, evaluarea și 
monitorizarea programelor și proiectelor, 
la negocieri și acorduri.

Or. en

Amendamentul 38
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1 a) Subliniază cât de important este ca 
grupurile de experți independenți la nivel 
înalt constituite de Comisie să răspundă 
cerințelor în ceea ce privește 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și 
femeilor.

Or. fr

Amendamentul 39
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
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cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, sporirii atractivității profesiei de 
cercetare, precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, realizării unei reprezentări 
echilibrate a bărbaților și femeilor, 
sporirii atractivității profesiei de cercetare, 
îndeosebi pentru tinerele femei, precum și 
facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, acordând o 
atenție deosebită femeilor cercetător.
Fiecare program de lucru conține o 
secțiune dedicată care descrie măsurile 
planificate pentru a remedia 
dezechilibrele între genuri și a integra 
dimensiunea de gen. Acest lucru se 
reflectă și la nivel de proiect, făcând parte 
din dispozițiile referitoare la acordurile 
privind granturile.

Or. en

Amendamentul 40
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, sporirii atractivității profesiei de 
cercetare, precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, dezvoltării cercetării în 
domeniul științelor juridice europene,
cooperării cu țările terțe, cercetării și 
inovării etice și responsabile, respectării 
egalității de șanse între bărbați și femei în 
domeniul cercetării, sporirii atractivității 
profesiei de cercetare pentru ambele sexe, 
precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
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cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 41
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, sporirii atractivității profesiei de 
cercetare, precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, colaborării intense între 
cercetare, autoritățile publice, societatea 
civilă și mediul de afaceri, științelor 
socioeconomice și umaniste, promovării 
funcționării și realizării ERA, cooperării cu 
țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile, inclusiv aspectelor legate de 
gen în domeniul cercetării, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare în 
rândul femeilor și bărbaților, precum și 
facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 42
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitatea de șanse între femei și bărbați 
în cadrul cercetării și inovării
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Or. en

Amendamentul 43
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare.
Aplicarea principiului egalității între 
bărbați și femei ar trebui să aibă loc în 
toate materialele de cercetare și inovare și 
în toate fazele unui proiect: concept, 
propunere, evaluare, gestionare, 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 44
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen 
în activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură egalitatea între 
genuri și promovarea eficientă a
dimensiunii de gen activitățile de cercetare 
și inovare, precum și reprezentarea 
echilibrată a bărbaților și femeilor în 
toate programele, comitetele de evaluare, 
în grupurile de experți sau consultative și 
în orice organism decizional existent sau 
creat pentru implementarea acestuia.

Or. en
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Amendamentul 45
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare, 
facilitând accesul femeilor în învățământ 
și la profesiile științifice, favorizând 
dezvoltarea carierei lor în toate aspectele 
cercetării și inovării.

Or. fr

Amendamentul 46
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen 
în activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și reprezentarea 
echilibrată a bărbaților și femeilor în 
programele, comitetele de evaluare, în 
grupurile de experți sau consultative și în 
organismele decizionale din domeniul 
cercetării și inovării prin stabilirea unor 
obiective și luarea de măsuri 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 47
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea și 
includerea eficientă a egalității de gen și 
dimensiunea de gen în activitățile de 
cercetare și inovare și în toate organismele 
de decizie. În acest scop, se vor fixa 
obiective și elabora și implementa planuri 
eficiente pentru atingerea acestor 
obiective.

Or. en

Amendamentul 48
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a reprezentării echilibrate a bărbaților și 
femeilor și a dimensiunii de gen în 
activitățile de cercetare și inovare, inclusiv 
în etapele de implementare și evaluare.
Reprezentarea echilibrată a bărbaților și 
femeilor este promovată în toate 
programele, comitetele de evaluare, în 
grupurile de experți și grupurile 
consultative și în organismele decizionale 
create pentru implementarea sa. În acest 
scop, se vor fixa obiective și elabora 
măsuri corespunzătoare pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 49
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 trebuie să respecte excelența 
științifică și calificările profesionale ale 
specialiștilor de ambele sexe din domeniul 
cercetării atunci când promovează 
egalitatea de oportunități între bărbați și 
femei în activitățile de cercetare și 
inovare.

Or. en

Amendamentul 50
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru aceasta, următoarele acțiuni ar 
trebui să fie obligatorii:
(1) Includerea reprezentării echilibrate a 
bărbaților și femeilor printre criteriile de 
evaluare a proiectului: un proiect nu ar 
trebui să fie eligibil pentru finanțare dacă 
chestiunile de gen sunt ignorate sau 
insuficient luate în calcul în concepția 
proiectului. În acest scop, ar trebui 
introdus un prag minim în ceea ce 
privește componența grupului de 
cercetare, coordonatorii și liderii echipei.
(2) Promovarea și monitorizarea formării 
profesionale a evaluatorilor și experților: 
dacă reprezentarea echilibrată a 
bărbaților și femeilor este un criteriu 
obligatoriu, formarea în legătură cu 
această chestiune specifică pentru 
evaluatorii de proiecte este extrem de 
importantă și ar trebui să fie obligatorie.
(3) Promovarea rolului de lider al 
femeilor în știință și cercetare prin:
(a) monitorizarea prezenței femeilor în 
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pozițiile decizionale-cheie în institutele și 
centrele de cercetare;
(b) crearea unei baze de date și difuzarea 
sistematică a informațiilor privind 
cercetătoarele de mare calibru pentru a le 
spori vizibilitatea și a oferi modele de 
urmat generațiilor tinere;
(c) asigurarea transparenței și onestității 
criteriilor de promovare în institutele 
științifice și de cercetare și a conformității 
acestora cu cerințele privind aducerea în 
prim-plan a problematicii de gen;
(d) promovarea politicilor de reconciliere 
a muncii cu viața de familie în cazul 
femeilor de știință și susținerea unor 
programe de mobilitate pentru femeile 
cercetător; chestiunile referitoare la 
concediile de maternitate și paternitate ar 
trebui să fie analizate pentru a permite un 
bun echilibru între profesie și viața 
personală în domeniul cercetării, 
menținând atractivitatea unor astfel de 
locuri de muncă pentru femeile de știință;
(e) monitorizarea evoluției carierei și 
salariilor pentru a evita diferențele de 
salariu pe motive de gen.

Or. en

Amendamentul 51
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 garantează că dimensiunea 
de gen este integrată în mod 
corespunzător în conținutul activităților 
de cercetare și inovare în toate etapele 
procesului, de la stabilirea priorităților la 
definirea solicitărilor și a propunerilor, 
evaluarea și monitorizarea programelor și 
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proiectelor, negocieri și acorduri.

Or. en

Amendamentul 52
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, se introduce o 
dimensiune de gen în proiectele de 
cercetare și inovare, în special în ceea ce 
privește serviciile și produsele pentru 
utilizatori finali, în activitățile din toate 
etapele procesului, inclusiv fixarea 
priorităților, definirea cererilor de 
propuneri, evaluarea și monitorizarea 
programelor și proiectelor, negocierile și 
încheierea acordurilor.

Or. en

Amendamentul 53
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se cere să se vegheze în mod special, în 
cadrul Orizont 2020, la respectarea 
scrupuloasă a principiilor egalității 
profesionale, salariale și de carieră. În 
acest scop, reprezentanții angajaților vor 
fi consultați în mod special în fiecare an, 
în întreprinderile care beneficiază de o 
contribuție financiară din partea Uniunii, 
în legătură cu situația egalității între 
bărbați și femei și cu modalitățile de 
remediere în caz de probleme. Se cere, de 



PE487.946v01-00 28/72 AM\900271RO.doc

RO

asemenea, ca în cazul în care situațiile de 
inegalitate persistă și după ce 
întreprinderii i s-a atras atenția în 
privința obligațiilor ce îi revin, să îi poată 
fi retras ajutorul financiar menționat.

Or. fr

Amendamentul 54
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea 
eficientă a echilibrului de gen în toate 
programele, comitetele de evaluare, în 
grupurile de experți sau consultative și în 
orice organism decizional existent sau 
creat pentru implementarea acestuia.

Or. en

Amendamentul 55
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
donarea în urma unei tranzacții 
comerciale a ovulelor, țesuturilor și 
celulelor și care implică mame 
purtătoare;

Or. en
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Amendamentul 56
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze
provocări societale specifice.

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să înfrunte în mod 
eficace provocări societale globale, cu un 
accent deosebit pe inegalitățile existente 
între bărbați și femei..

Or. en

Amendamentul 57
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la consolidarea 
parteneriatelor public-public, în cadrul 
cărora acțiunile la nivel regional, național 
sau internațional sunt puse în aplicare în 
comun în cadrul Uniunii.

(1) Orizont 2020 contribuie la consolidarea 
parteneriatelor public-public, cu 
implicarea societății civile, în cadrul 
cărora acțiunile la nivel regional, național 
sau internațional sunt puse în aplicare în 
comun în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 58
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c
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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 și prioritatea 
generală a egalității între bărbați și femei.

Or. en

Amendamentul 59
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020.

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020 și ar trebui să 
incorporeze o dimensiune de gen suficient 
de consistentă, subliniind rolul pozitiv și 
contribuția femeilor de știință la cercetare 
și inovare. 

Or. en

Amendamentul 60
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
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sprijinite de Orizont 2020. sprijinite de Orizont 2020. Toate 
informațiile difuzate și activitățile de 
comunicare includ o dimensiune de gen și 
sunt precedate de o analiză din 
perspectiva problematicii de gen.

Or. en

Amendamentul 61
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați;

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați; ar trebui promovată 
importanța unei participări mai intense a 
femeilor la lumea științei, iar obiectivul 
reprezentării echilibrate a bărbaților și 
femeilor ar trebui văzut ca o afirmare a 
principiului echității sociale și ca un 
mijloc esențial de exploatare la maximum 
a potențialului științific existent al 
societății;

Or. en

Amendamentul 62
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de comunicare și sensibilizare 
menite să asigure vizibilitatea femeilor 
active în domeniile cercetării științifice și 
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tehnologice (de exemplu, broșuri, ziare, 
radio, internet) și crearea unei imagini 
pozitive a femeilor de știință în societate;

Or. en

Amendamentul 63
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) campanii în vederea depășirii 
stereotipurilor legate de gen în știință în 
general și în activitățile de inovare și 
cercetare în special;

Or. en

Amendamentul 64
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar ca sistemul de control să 
asigure un echilibru adecvat între încredere 
și control, ținând cont de controalele 
administrative și de alte costuri ale 
controalelor la toate nivelurile, astfel încât 
să poate fi îndeplinite obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020 și să fie 
atrași în programul-cadru cei mai 
competenți cercetători și cele mai 
inovatoare întreprinderi.

(2) Este necesar ca sistemul de control să 
asigure un echilibru adecvat între încredere 
și control, ținând cont de controalele 
administrative și de alte costuri ale 
controalelor la toate nivelurile, astfel încât 
să poate fi îndeplinite obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020 și să fie 
atrași în programul-cadru cei mai 
competenți cercetători, indiferent de gen,
și cele mai inovatoare întreprinderi.

Or. en
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Amendamentul 65
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

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

(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 și 
indicatori cu privire la subiecte 
transversale, cum ar fi aspectele de gen,
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 66
Antigoni Papadopoulou

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

(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 
la subiecte transversale, cum ar fi 
problemele de gen, durabilitatea și 
schimbările climatice, inclusiv informații 
privind volumul cheltuielilor legate de 
schimbările climatice.

Or. en
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Amendamentul 67
Norica Nicolai

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

(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 
la subiecte transversale, cum ar fi 
problemele de gen, durabilitatea și 
schimbările climatice, inclusiv informații 
privind volumul cheltuielilor legate de 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 68
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la prioritatea privind 
provocările societale și la obiectivul 
specific privind „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” ale programului Orizont 2020.

(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la realizarea 
obiectivelor în materie de gen, la 
prioritatea privind provocările societale și 
la obiectivul specific privind „Poziția de 
lider în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” ale programului Orizont 2020.

Or. en
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Amendamentul 69
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru integrarea dimensiunii
de gen în activitățile de cercetare și 
inovare. De asemenea, evaluarea ia în 
calcul contribuția măsurilor la prioritățile 
Uniunii referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

Or. en

Amendamentul 70
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru integrarea dimensiunii
de gen în activitățile de cercetare și 
inovare. De asemenea, evaluarea ia în 
calcul contribuția măsurilor la prioritățile 
Uniunii referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

Or. en

Amendamentul 71
Anna Záborská

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea egalității de 
șanse între bărbați și femei. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.

Or. en

Amendamentul 72
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 (b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
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și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. În plus, evaluarea ar trebui să ia 
în considerare reprezentarea echilibrată a 
bărbaților și femeilor în organismele 
decizionale, în comitete și consilii 
consultative, integrarea dimensiunii de
gen în procese, precum și participarea și 
alocarea resurselor. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.

Or. en

Amendamentul 73
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020.

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020. Indicatorii de gen se 
adaugă ca indicatori de performanță și 
folosesc instrumentele și metodologiile
statistice existente, precum „She figures”: 
statistici și indicatori privind egalitatea 
între bărbați și femei în mediul științific 
publicat de DG Cercetare din trei în trei 
ani.

Or. en

Amendamentul 74
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020.

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020. Indicatorii de gen se 
adaugă ca indicatori de performanță și 
folosesc instrumentele și metodologiile 
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statistice existente, precum „She figures”: 
statistici și indicatori privind egalitatea 
între bărbați și femei în mediul științific. 
She Figures a devenit o sursă relevantă și 
recunoscută de indicatori și ar trebui să se 
publice bianual.

Or. en

Amendamentul 75
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020.

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020. Indicatorii de gen se 
adaugă ca indicatori de performanță și 
folosesc instrumentele și metodologiile 
statistice existente, precum „She figures”: 
statistici și indicatori privind egalitatea 
între bărbați și femei în mediul științific.

Or. en

Amendamentul 76
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consiliul European pentru Cercetare 
(ERC) pune la dispoziție finanțări atractive 
și flexibile care să permită cercetătorilor 
talentați și creativi și echipelor acestora să 
exploreze cele mai promițătoare căi la 
frontierele științei, pe baza concurenței în 
cadrul Uniunii.

(a) Consiliul European pentru Cercetare 
(ERC) pune la dispoziție finanțări atractive 
și flexibile care să permită cercetătorilor 
talentați și creativi și echipelor acestora, 
indiferent de sex, să exploreze cele mai 
promițătoare căi la frontierele științei, pe 
baza concurenței în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 77
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Consiliul European pentru Cercetare 
(ERC) pune la dispoziție finanțări atractive 
și flexibile care să permită cercetătorilor 
talentați și creativi și echipelor acestora să 
exploreze cele mai promițătoare căi la 
frontierele științei, pe baza concurenței în 
cadrul Uniunii.

(a) Consiliul European pentru Cercetare 
(ERC) pune la dispoziție finanțări atractive 
și flexibile care să permită cercetătorilor 
talentați și creativi și echipelor acestora, 
indiferent de sex, să exploreze cele mai 
promițătoare căi la frontierele științei, pe 
baza concurenței în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 78
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune în vederea 
extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune și tehnologia și 
inovarea orientate către utilizator și care 
țin cont de aspectele de gen în vederea 
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tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 
structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 
tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 
structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 79
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune în vederea 
extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 
tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 
structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune și tehnologia și 
inovarea orientate către utilizator și care 
țin cont de aspectele de gen în vederea 
extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 
tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 
structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 80
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.
Programele de mobilitate asigură cu 
adevărat oportunități egale pentru bărbați 
și femei și includ măsuri specifice pentru 
înlăturarea obstacolelor în calea femeilor 
cercetător.

Or. en

Amendamentul 81
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.
Programele de mobilitate vor asigura cu 
adevărat oportunități egale pentru bărbați 
și femei și includ măsuri specifice pentru 
înlăturarea obstacolelor în calea femeilor 
cercetător.

Or. en
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Amendamentul 82
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.
Programele de mobilitate vor asigura cu 
adevărat oportunități egale pentru bărbați 
și femei și includ măsuri specifice pentru 
înlăturarea obstacolelor în calea femeilor 
cercetător.

Or. en

Amendamentul 83
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sunt inerent anticipative, permit 
dezvoltarea pe termen lung a 
competențelor, se concentrează pe noile 
științe, tehnologii și inovații, pe viitoarea 
generație de cercetători și susțin noile 
talente din întreaga Uniune și țările 
asociate, precum și din întreaga lume. 
Fiind prin natura sa orientată către știință și 
beneficiind de acorduri de finanțare de la 
bază spre vârf, în funcție de inițiativele 
cercetătorilor, comunitatea științifică 
europeană va juca un rol important în 
stabilirea direcțiilor de cercetare urmate în 
cadrul programului.

Activitățile sunt inerent anticipative, permit 
dezvoltarea pe termen lung a 
competențelor, se concentrează pe noile 
științe, tehnologii și inovații, pe viitoarea 
generație de cercetători și susțin noile 
talente din întreaga Uniune și țările 
asociate, precum și din întreaga lume, în 
vederea creșterii gradului de participare a 
femeilor cercetător și a utilizării la 
maximum a potențialului și a excelenței 
științifice a femeilor de știință în folosul 
economiei și societății europene. Fiind 
prin natura sa orientată către știință și 
beneficiind de acorduri de finanțare de la 
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bază spre vârf, în funcție de inițiativele 
cercetătorilor, comunitatea științifică 
europeană va juca un rol important în 
stabilirea direcțiilor de cercetare urmate în 
cadrul programului.

Or. en

Amendamentul 84
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sunt inerent anticipative, permit 
dezvoltarea pe termen lung a 
competențelor, se concentrează pe noile 
științe, tehnologii și inovații, pe viitoarea 
generație de cercetători și susțin noile 
talente din întreaga Uniune și țările 
asociate, precum și din întreaga lume. 
Fiind prin natura sa orientată către știință și 
beneficiind de acorduri de finanțare de la 
bază spre vârf, în funcție de inițiativele 
cercetătorilor, comunitatea științifică 
europeană va juca un rol important în 
stabilirea direcțiilor de cercetare urmate în 
cadrul programului.

Activitățile sunt inerent anticipative, permit 
dezvoltarea pe termen lung a 
competențelor, se concentrează pe noile 
științe, tehnologii și inovații, pe viitoarea 
generație de cercetători și susțin noile 
talente din întreaga Uniune și țările 
asociate, precum și din întreaga lume, în 
vederea creșterii gradului de participare a 
femeilor cu înclinații pentru cercetare. 
Fiind prin natura sa orientată către știință și 
beneficiind de acorduri de finanțare de la 
bază spre vârf, în funcție de inițiativele 
cercetătorilor, comunitatea științifică 
europeană va juca un rol important în 
stabilirea direcțiilor de cercetare urmate în 
cadrul programului.

Or. en

Amendamentul 85
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sunt inerent anticipative, permit 
dezvoltarea pe termen lung a 
competențelor, se concentrează pe noile 
științe, tehnologii și inovații, pe viitoarea 
generație de cercetători și susțin noile 
talente din întreaga Uniune și țările 
asociate, precum și din întreaga lume. 
Fiind prin natura sa orientată către știință și 
beneficiind de acorduri de finanțare de la 
bază spre vârf, în funcție de inițiativele 
cercetătorilor, comunitatea științifică 
europeană va juca un rol important în 
stabilirea direcțiilor de cercetare urmate în 
cadrul programului.

Activitățile sunt inerent anticipative, permit 
dezvoltarea pe termen lung a 
competențelor, se concentrează pe noile 
științe, tehnologii și inovații, pe viitoarea 
generație de cercetători și susțin noile 
talente din întreaga Uniune și țările 
asociate, precum și din întreaga lume, în 
vederea creșterii gradului de participare a 
femeilor cu înclinații pentru cercetare. 
Fiind prin natura sa orientată către știință și 
beneficiind de acorduri de finanțare de la 
bază spre vârf, în funcție de inițiativele 
cercetătorilor, comunitatea științifică 
europeană va juca un rol important în 
stabilirea direcțiilor de cercetare urmate în 
cadrul programului.

Or. en

Amendamentul 86
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. În toate aceste domenii 
se ține seama în mod corespunzător de 
necesitățile utilizatorilor și de 
dimensiunea de gen. Se va acorda o 
atenție specială interacțiunilor și 
convergenței în cadrul diferitelor 
tehnologii și între acestea.

Or. en
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Amendamentul 87
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 14 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) combaterea schimbărilor climatice,
inclusiv aspectele de gen ale acestora, 
mediul, utilizarea eficientă și conservarea
resurselor și utilizarea sustenabilă a 
materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 88
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 14 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure.

(f) societăți favorabile egalității de șanse și
incluziunii, inovatoare și sigure.

Or. en

Amendamentul 89
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 

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

față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile egalității de șanse și incluziunii, 
inovatoare și sigure”. În mod similar, în 
toate problemele este integrată o orientare 
asupra genului și a egalității de gen. 
Sprijinul se va concentra, de asemenea, 
asupra furnizării de date certe în vederea 
elaborării politicilor la nivel internațional, 
la nivelul Uniunii Europene, precum și la 
nivel național și regional. Având în vedere 
natura globală a multora dintre provocări, 
cooperarea strategică cu țări terțe 
reprezintă o parte integrantă a fiecărei 
provocări. În plus, se prevede acordarea de 
sprijin transversal cooperării internaționale 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile egalității de șanse și incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Or. en

Amendamentul 90
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. În mod similar, în toate 
problemele este integrată o orientare 
asupra genului și a egalității de gen.
Sprijinul se va concentra, de asemenea, 
asupra furnizării de date certe în vederea 
elaborării politicilor la nivel internațional, 
la nivelul Uniunii Europene, precum și la 
nivel național și regional. Având în vedere 
natura globală a multora dintre provocări, 
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acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

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

Or. en

Amendamentul 91
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind
reducerea decalajului dintre cercetare și 
inovare prin măsuri specifice de deblocare 
a excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii.

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
egalității de șanse și incluziunii, 
inovatoare și sigure” cuprinde, de 
asemenea, activități menite să promoveze 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și 
femeilor în cercetare și integrarea 
dimensiunii de gen în materialele de 
cercetare și inovare și să elimine decalajul
în domeniile cercetării și inovării prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 92
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
egalității de șanse și incluziunii, 
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de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii.

inovatoare și sigure” cuprinde, de 
asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului în domeniile cercetării și 
inovării prin măsuri specifice de deblocare 
a excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 93
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1– paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un alt aspect important al problemei este 
faptul că în multe țări europene sectorul 
public nu oferă încă celor mai buni 
cercetători suficiente condiții atractive de 
carieră. Pot trece mulți ani până când 
cercetătorii tineri și talentați să poată 
deveni oameni de știință cu adevărat 
independenți. Această situație conduce la o 
pierdere semnificativă a potențialului de 
cercetare al Europei, care se manifestă prin 
întârzierea apariției următoarei generații de 
cercetători, care să aducă idei noi și 
vitalitate, precum și prin încurajarea 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să își caute posibilități de 
evoluție în altă parte.

Un alt aspect important al problemei este 
faptul că în multe țări europene sectorul 
public nu oferă încă celor mai buni 
cercetători suficiente condiții atractive de 
carieră. Pot trece mulți ani până când 
cercetătorii tineri și talentați să poată 
deveni oameni de știință cu adevărat 
independenți. Această situație conduce la o 
pierdere semnificativă a potențialului de 
cercetare al Europei, care se manifestă prin 
întârzierea apariției următoarei generații de 
cercetători, care să aducă idei noi și 
vitalitate, precum și prin încurajarea 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să își caute posibilități de 
evoluție în altă parte. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită femeilor de 
știință, care reprezintă doar 18% din 
cercetătorii de categorie A, față de 27% în 
SUA. Ar trebui să se acorde atenție 
contracarării prejudecăților legate de gen 
la recrutarea pentru posturi în domeniul 
științific, precum și sprijinirii carierei 
femeilor cercetător.

Or. en
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Amendamentul 94
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1– paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, acești factori accentuează relativa 
lipsă de atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător și perspective 
mai bune de carieră explică modul în care 
acest sistem continuă să atragă cei mai buni 
cercetători din întreaga lume, inclusiv zeci 
de mii de cercetători din Uniune.

În plus, acești factori accentuează relativa 
lipsă de atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător și perspective 
mai bune de carieră explică modul în care 
acest sistem continuă să atragă cei mai buni 
cercetători, bărbați și femei, din întreaga 
lume, inclusiv zeci de mii de cercetători 
din Uniune. În plus, dacă 60% din 
absolvenții de facultate europeni sunt 
femei, numai 18% din cercetătorii de 
categorie A sunt femei, față de 27% în 
SUA. Numărul redus de femei care 
reușesc să își continue cariera în 
domeniul științific constituie o risipă 
dramatică, o pierdere de talente și un 
obstacol în calea excelenței în cercetarea 
europeană. Din acest motiv, este necesar 
un sistem de cote de participare pentru a 
obține egalitatea între bărbați și femei.

Or. en

Amendamentul 95
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ERC a fost înființat pentru a asigura celor 
mai buni cercetători și cercetătoare din 
Europa resursele necesare care să le 

ERC a fost înființat pentru a asigura celor 
mai buni cercetători și cercetătoare din 
Europa resursele necesare care să le 
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permită să concureze mai eficient la nivel 
mondial, prin finanțarea anumitor echipe 
pe baza concurenței paneuropene. ERC 
funcționează în mod autonom: un consiliu 
științific independent, format din oameni 
de știință, ingineri și savanți cu renume și 
competență de cel mai înalt nivel, stabilește 
strategia științifică globală și are autoritate 
deplină asupra deciziilor privind tipul de 
cercetare căreia i se acordă finanțare. 
Acestea sunt caracteristici esențiale ale 
ERC care garantează eficacitatea 
programului său științific, calitatea 
operațiunilor sale și procesul de evaluare 
inter pares, precum și credibilitatea sa în 
cadrul comunității științifice.

permită să concureze mai eficient la nivel 
mondial, prin finanțarea anumitor echipe 
pe baza concurenței paneuropene. ERC 
funcționează în mod autonom: un consiliu 
științific independent, format din oameni 
de știință, ingineri și savanți cu renume și 
competență de cel mai înalt nivel, stabilește 
strategia științifică globală și are autoritate 
deplină asupra deciziilor privind tipul de 
cercetare căreia i se acordă finanțare. 
Acestea sunt caracteristici esențiale ale 
ERC care garantează eficacitatea 
programului său științific, calitatea 
operațiunilor sale și procesul de evaluare 
inter pares, precum și credibilitatea sa în 
cadrul comunității științifice. ERC se va 
asigura că prejudecățile legate de gen 
sunt abordate în mod adecvat în cadrul 
procedurilor de evaluare.

Or. en

Amendamentul 96
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii bine 
consacrate. Excelența științifică este unicul 
criteriu pe baza căruia ERC acordă 
granturile. ERC funcționează pe baza unei 
abordări de jos în sus, fără priorități 
prestabilite. Granturile din partea ERC se 
adresează tuturor echipelor individuale de 
cercetători de toate vârstele și din orice 
țară din lume, care lucrează în Europa. De 
asemenea, ERC vizează promovarea 
concurenței corecte în Europa.

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii bine 
consacrate. Excelența științifică este unicul 
criteriu pe baza căruia ERC acordă 
granturile. ERC funcționează pe baza unei 
abordări de jos în sus, fără priorități 
prestabilite. Granturile din partea ERC se 
adresează tuturor echipelor individuale de 
cercetători care lucrează în Europa, 
indiferent de vârstă, gen sau țara din lume
din care provin. De asemenea, ERC 
vizează promovarea concurenței corecte în 
Europa.

Or. en
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Amendamentul 97
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3– paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 98
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3– paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 99
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1– paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 



AM\900271RO.doc 55/72 PE487.946v01-00

RO

tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.

tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.
Programele de mobilitate includ măsuri 
specifice pentru înlăturarea obstacolelor 
în calea femeilor cercetător și asigură cu 
adevărat oportunități egale pentru bărbați 
și femei.

Or. en

Amendamentul 100
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1– paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 101
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 102
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este, prin mobilizarea fondurilor 
suplimentare, sporirea impactului numeric 
și structural al acțiunilor Marie Curie și 
promovarea excelenței la nivel național în 
cadrul formării, mobilității și dezvoltării 
carierei cercetătorilor.

Obiectivul este, prin mobilizarea fondurilor 
suplimentare, sporirea impactului numeric 
și structural al acțiunilor Marie Curie și 
promovarea excelenței la nivel național în 
cadrul formării, mobilității și dezvoltării 
carierei cercetătorilor. Ar trebui acordată o 
atenție deosebită egalității de șanse pentru 
bărbați și femei și schimbărilor 
structurale.
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Amendamentul 103
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 
naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le deschidă pe cele existente 
către formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei atât în context internațional, cât și 
intersectorial. În acest mod se va favoriza 
creșterea calității activităților de formare în 
domeniul cercetării în Europa pentru toate 
etapele carierei, inclusiv la nivel de 
doctorat, se va încuraja libera circulație a 
cercetătorilor și a cunoștințelor științifice în 
Europa, se vor promova carierele atractive 
în domeniul cercetării prin asigurarea 
recrutării deschise și a unor condiții de 
lucru atractive și se va sprijini cooperarea 
în domeniul cercetării și al inovării între 
universități, instituții de cercetare și 
întreprinderi, precum și cooperarea cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 
naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le deschidă pe cele existente 
către formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei atât în context internațional, cât și 
intersectorial. În acest mod se va favoriza 
creșterea calității activităților de formare în 
domeniul cercetării în Europa pentru toate 
etapele carierei, inclusiv la nivel de 
doctorat, se va încuraja libera circulație a 
cercetătorilor și a cunoștințelor științifice în 
Europa, se vor promova carierele atractive 
în domeniul cercetării prin asigurarea 
recrutării deschise și a unor condiții de 
lucru atractive și se va sprijini cooperarea 
în domeniul cercetării și al inovării între 
universități, instituții de cercetare și 
întreprinderi, precum și cooperarea cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.
Ar trebui acordată o atenție deosebită 
reprezentării echilibrate a femeilor și 
bărbaților participanți.

Or. en

Amendamentul 104
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera e – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora. În acest context, se vor dezvolta 
indicatori și se vor analiza datele 
referitoare la mobilitatea, competențele și 
carierele cercetătorilor, încercându-se 
realizarea de sinergii și a unei coordonări 
strânse cu acțiunile de sprijinire a 
politicilor referitoare la cercetători, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Societățile favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Activitatea vizează în 
continuare sensibilizarea în privința 
importanței și atractivității unei cariere în 
domeniul cercetării și diseminarea 
rezultatelor cercetării și inovării 
înregistrate de activitățile finanțate în 
cadrul acțiunilor Marie Curie.

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora. În acest context, se vor dezvolta 
indicatori, defalcați pe gen, și se vor 
analiza datele referitoare la mobilitatea, 
competențele și carierele cercetătorilor, 
precum și principiul egalității de șanse 
între bărbați și femei, încercându-se 
realizarea de sinergii și a unei coordonări 
strânse cu acțiunile de sprijinire a 
politicilor referitoare la cercetători, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Activitatea vizează în 
continuare sensibilizarea în privința 
importanței și atractivității unei cariere în 
domeniul cercetării și diseminarea 
rezultatelor cercetării și inovării 
înregistrate de activitățile finanțate în 
cadrul acțiunilor Marie Curie.

Or. en

Amendamentul 105
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe 
activități demonstrative, pe bancuri de 
testare și laboratoare vii (living labs) și pe 
crearea de prototipuri și validarea de 

Abordarea integrează analiza din 
perspectiva problematicii de sex și gen în 
inovarea tehnologică. Luarea în 
considerare a analizei din perspectiva 
problematicii de sex și gen poate duce la 
noi produse, procese, infrastructuri sau 
servicii. Va duce la un mod de proiectare 
care promovează prosperitatea umană, 
inclusiv egalitatea între femei și bărbați și 
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produse în liniile pilot. Activitățile vor fi 
concepute pentru a crește competitivitatea 
industrială, stimulând sectorul industrial, 
și în special IMM-urile, să facă mai multe 
investiții în cercetare și inovare.

la identificarea de noi piețe și oportunități 
de afaceri prin dezvoltarea de tehnologii 
care întrunesc nevoile unor grupuri de 
utilizatori complexe și diferite între ele. A 
nu ține cont de potențialele diferențe de 
sex și gen poate însemna pierderea unor 
oportunități de afaceri, neglijând anumite 
grupuri sau neținând seama în mod 
corespunzător de nevoile lor; a trata 
femeile și bărbații ca grupuri omogene 
înseamnă a ignora diferențele dintre 
femei și bărbați; a da o importanță 
exagerată diferențelor dintre femei și 
bărbați îi poate face pe ingineri să treacă 
cu vederea multe trăsături comune între 
femei și bărbați; în proiectare, 
stereotipurile pot avea ca efect fabricarea 
unor produse fără priză la public.

Or. en

Amendamentul 106
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
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nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare.

nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, 
precum și egalitatea de șanse între bărbați 
și femei, de exemplu prin intermediul unor 
rețele sociale de comunicare.

Or. en

Amendamentul 107
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Este nevoie de mai multe femei în 
sectorul științific dar, în cazul în care 
această cercetare are loc în cadru 
instituțional (de exemplu, la universități), 
ea trebuie să fie deschisă pentru 
exploatarea comercială a cunoașterii, mai 
degrabă decât pentru progresul 
cunoașterii în general. Cu alte cuvinte, 
ideea este de a găsi oportunități de 
comercializare și de a face proiecte cu 
țintă clară, cu șanse reale de 
comercializare. Acest lucru ar trebui 
încurajat în mod activ cât mai mult 
posibil, întrucât va ajuta la 
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impulsionarea, atât de necesară, a 
competitivității economice a Europei.

Or. en

Amendamentul 108
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1– paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Există diferențe semnificative în materie 
de sex și gen în sectorul sănătății și al 
întreținerii personale. Procesele 
demografice, în special îmbătrânirea, au o 
importantă dimensiune de gen, femeile 
reprezentând cea mai mare parte a 
populației în vârstă și cea mai mare parte 
a prestatorilor de îngrijiri. Alte aspecte 
importante ale schimbării demografice, 
precum schimbarea stilului de viață, noile 
structuri familiale și ratele mici ale 
natalității impun luarea în considerare în 
mod corespunzător a unei analize din 
perspectiva problematicii de gen.

Or. en

Amendamentul 109
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 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 

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 
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oportunități de piață. oportunități de piață. Se acordă o atenție 
deosebită cooperării strânse între 
autoritățile publice, sectorul cercetării, 
societatea civilă și mediul de afaceri.

Or. en

Amendamentul 110
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 111
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe consolidarea 
intermodalității și pe implementarea de 
soluții inteligente de planificare și 
gestionare, precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor și a 
impactului amenințărilor la adresa 
securității.

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe consolidarea 
intermodalității și pe implementarea de 
soluții inteligente de planificare și 
gestionare, precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor și a 
impactului amenințărilor la adresa 
securității. Cercetarea ar trebui să țină 
seama de diferențele socio-economice și 
de gen în privința modurilor preferate de 
transport.

Or. en

Amendamentul 112
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
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îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe consolidarea 
intermodalității și pe implementarea de 
soluții inteligente de planificare și 
gestionare, precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor și a 
impactului amenințărilor la adresa 
securității.

îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe consolidarea 
intermodalității și pe implementarea de 
soluții inteligente de planificare și 
gestionare, precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor și a 
impactului amenințărilor la adresa 
securității. Activitățile descrise mai sus ar 
trebui să includă o dimensiune de gen și 
să fie precedate de o analiză din 
perspectiva problematicii de gen.

Or. en

Amendamentul 113
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1– paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schimbările climatice și impactul lor nu 
sunt nicidecum neutre sub raportul 
genului. Din cauza împărțirii rolurilor în 
funcție de gen, impactul asupra mediului 
nu este suportat la fel de femei, accesul 
lor la resurse și la mijloace pentru a face 
față schimbărilor și a se adapta la acestea 
fiind grav afectat de discriminarea în 
materie de venituri, acces la resurse, 
putere politică, educație și responsabilități 
casnice. Stilul de viață, comportamentul și 
modelul de consum al femeilor și 
bărbaților sunt adesea diferite, ca și 
amprenta pe care o lasă asupra mediului. 
Schimbările climatice afectează femeile și 
bărbații din toată lumea. IPPC, grupul de 
experți al ONU pe probleme de climă, a 
tras concluzia că „efectele schimbărilor 
climatice vor fi distribuite diferit în 
funcție de regiuni, generații, categorii de 
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vârstă, categorii de venituri, profesii și 
gen”.

Or. en

Amendamentul 114
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 115
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 116
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure

6. Societăți favorabile egalității de șanse și 
incluziunii, inovatoare și sigure

Or. en
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Amendamentul 117
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure

6. Societăți favorabile egalității de șanse și 
incluziunii, inovatoare și sigure

Or. en

Amendamentul 118
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

scăderea încrederii cetățenilor în sistemele 
politice actuale. Aceste cifre sugerează că 
unele grupuri și comunități sociale sunt 
lăsate în mod constant în afara dezvoltării 
economice și sociale și/sau a politicilor 
democratice.

Or. en

Amendamentul 119
Anna Záborská

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 120
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d a) promovarea egalității între bărbați și 
femei pe tot cuprinsul Europei.

Or. en

Amendamentul 121
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 122
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) asigurarea angajării și participării 
societății în cercetare și inovare;

Or. en

Amendamentul 123
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea egalității între bărbați și 
femei pe tot cuprinsul Europei și în toate 
activitățile de cercetare și inovare 
finanțate în cadrul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 124
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 125
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Dezvoltarea de persoanelor talentate, 
calificate și întreprinzătoare cu ajutorul 
educației și formării

(c) Dezvoltarea de persoanelor talentate, 
atât femei, cât și bărbați, calificate și 
întreprinzătoare cu ajutorul educației și 
formării

Or. en

Amendamentul 126
Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

EIT își va integra complet educația și 
formarea în toate etapele carierei și va 
elabora programe noi și inovatoare pentru a 
reflecta nevoia de noi profiluri rezultate din 
provocările societale și economice 
complexe. Iată de ce, mai mult decât orice 
instrument al Orizont 2020, EIT va avea o 
responsabilitate majoră în atragerea 
sistematică a tinerelor talente din rândul 
femeilor, pentru a pune capăt risipei de 
talente în domeniul cercetării în Europa. 
În același mod, el va presupune educația 
și formarea profesională de o manieră 
conștientă de aspectele de gen, pentru că 
reînnoirea în viitor a peisajului științific și 
antreprenorial începe în etapa de educație 
și prin intermediul formării profesionale. 
În sfârșit, dimensiunea de gen va fi 
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integrată în noua programă pentru a 
asigura eficiența și calitatea formării și 
educației, precum și dimensiunea de 
inovare a acesteia. În acest scop, EIT va 
juca un rol esențial în încurajarea 
recunoașterii unor noi titluri și diplome în 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 127
Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en


