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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 atât cercetătorii, cât și 
cercetătoarele, precum și 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.

Or. en

Amendamentul 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 privind cercetarea și inovarea, 
politica de coeziune are un rol important de 
jucat prin consolidarea capacităților și 
asigurarea condițiilor care să permită 
realizarea unei căi spre excelență, atât în 
cazul cercetătorilor, cât și în cazul 
cercetătoarelor, pentru desfășurarea unor 
activități de cercetare de vârf și realizarea 
unor inovații de cea mai înaltă calitate. 

Or. en

Amendamentul 3

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 

(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 
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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 
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.

centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor și să fie deschis 
potențialului deplin și excelenței științifice 
ale unor noi participanți talentați, atât 
femei, cât și bărbați, din toată Europa, 
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 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. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Problema genului ar trebui să fie 
prezentă în trei dintre prioritățile 
programului Orizont 2020: excelența 
științifică, poziția de lider în sectorul 
industrial și provocările societale, precum 
și în toate provocările societale 
identificate, ca ax integrat în cercetarea 
fundamentală și cea prin acțiuni directe, 
precum și în resursele umane. Genul ar 
trebui să se reflecte, de asemenea, în 
alocarea finanțărilor prin utilizarea 
indicatorilor de gen pentru o participare 
mai echilibrată a femeilor la cercetarea 
finanțată de UE;

Or. en
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Amendamentul 5

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 proiectelor, în 
procesul de recrutare a grupurilor de 
cercetare și în componența și finanțarea 
acestora 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 6

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Activitățile programului Orizont 
2020 ar trebui să depășească toate 
obstacolele care decurg din fenomenul 
„plafonului de sticlă”, care cauzează 
subreprezentarea cercetătoarelor în 
pozițiile de conducere din domeniile 
cercetării și inovării.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să încurajeze participarea femeilor în 
toate activitățile de cercetare, proiectele și 
disciplinele științifice europene, nu numai 
în grupurile consultative și în rândul 
evaluatorilor, ci și în cadrul tuturor 
structurilor asociate cu programul 
Orizont 2020 (EIT, CEC, JRC, grupurile 
de coordonare, grupurile la nivel înalt, 
grupurile de experți etc.), precum și în 
universități și instituții de cercetare.

Or. en

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Programul Orizont 2020 subliniază 
importanța promovării domeniilor de 
cercetare fără segregare de gen. 
Programul Orizont 2020 vizează să 
promoveze, prin universități, instituțiile 
Uniunii și statele membre, atât știința ca 
domeniu de interes pentru ambele sexe 
încă din etapele timpurii ale educației, cât 
și imaginea cercetătoarelor ca modele de 
urmat. Prin intermediul campaniilor de 
informare, programul furnizează 
informații cu privire la cerințele necesare 
pentru a deveni cercetător și 
oportunitățile existente în domeniul 
cercetării; .
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere rata scăzută de 
participare a cercetătoarelor în PC7 și 
PC6, programul Orizont 2020 remediază 
această problemă prin asigurarea unor 
oportunități egale de promovare 
profesională pentru cercetători și 
cercetătoare, concentrându-se asupra 
mobilității lor și asupra metodelor de 
conciliere a vieții familiale și 
profesionale.

Or. en


