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Amendamentul 17
Christian Ehler

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL CONSILIULUI REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
219/2007 privind înființarea unei 
întreprinderi comune pentru dezvoltarea 
sistemului european de nouă generație 
pentru gestionarea traficului aerian 
(SESAR), în ceea ce privește prelungirea 
duratei de existență a întreprinderii comune 
până în 2024

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
219/2007 privind înființarea unei 
întreprinderi comune pentru dezvoltarea 
sistemului european de nouă generație 
pentru gestionarea traficului aerian 
(SESAR), în ceea ce privește prelungirea 
duratei de existență a întreprinderii comune 
până în 2020

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Justificare

Durata ITC ar trebui să coincidă cu durata programului Orizont 2020 și a viitoarelor 
programe-cadru. Scurtarea perioadei prevăzute pentru SESAR permite, de asemenea, 
întreprinderii comune să facă față unui buget redus fără a fi obligată să își revizuiască 
activitățile planificate.

Amendamentul 18
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului4a (Orizont 2020) are ca 
obiectiv realizarea unui impact mai mare 
asupra cercetării și inovării, prin 
combinarea finanțării Programului-cadru 
Orizont 2020 și a fondurilor din sectorul 
privat în cadrul unor parteneriate public-
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private, în domenii-cheie în care 
cercetarea și inovarea pot contribui la 
obiectivele mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea, pot mobiliza investițiile 
private și soluționa provocările societale. 
Aceste parteneriate ar trebui să se bazeze 
pe un angajament pe termen lung, 
incluzând o contribuție echilibrată din 
partea tuturor partenerilor, ar trebui să 
răspundă pentru îndeplinirea obiectivelor 
lor și să fie aliniate cu obiectivele 
strategice ale Uniunii cu privire la 
cercetare, dezvoltare și inovare. 
Guvernanța și funcționarea acestor 
parteneriate ar trebui să fie deschise, 
transparente, eficace și eficiente și să 
ofere unei game largi de părți interesate, 
active în domeniile lor specifice, ocazia de 
a participa. Implicarea Uniunii în 
respectivele parteneriate ar putea lua 
forma unor contribuții financiare pentru 
întreprinderile comune înființate pe baza 
articolului 187 din tratat în temeiul 
Deciziei nr. 1982/2006/CE.
_________________
4a Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020- Programul-cadru de 
cercetare și inovare (2014/2020) și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO 
L...).

Or. en

Justificare

Această adăugire subliniază principiile importante care au fost convenite în timpul acestor 
negocieri pentru Orizont 2020 cu privire la ITC-uri și la ceea ce ar trebui să ofere.

Amendamentul 19
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întreprinderea comună îndeplinește 
criteriile referitoare la parteneriatele 
public-privat stabilite în temeiul
Deciziei (UE) nr. .../2013 a Consiliului din 
.../.../2013 de instituire a programului 
specific de punere în aplicare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020)16

(denumit în continuare „programul specific 
Orizont 2020”).

(7) Întreprinderea comună îndeplinește 
criteriile referitoare la parteneriatele 
public-privat stabilite în conformitate cu 
programul Orizont 2020 și cu Decizia
(UE) nr. .../2013 a Consiliului din 
.../.../2013 de instituire a programului 
specific de punere în aplicare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020)16

(denumit în continuare „programul specific 
Orizont 2020”) și, de aceea, ar trebui 
acordat în continuare sprijin 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE cu 
respectarea condițiilor specificate în 
Decizia (UE) nr. [...]/2013.

__________________ __________________
16 JO... [O2020 PS] 16 Decizia (UE) nr. .../2013 a Consiliului 

din ... 2013 de instituire a programului 
specific de implementare a programului 
Orizont 2020 (2014-2020) (JO L...).

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o referire nu numai la programul specific, ci și la programul-cadru, ceea ce 
este important pentru a dovedi conformitatea cu articolul 19 din programul-cadru și cu 
principiile enunțate acolo.

Amendamentul 20
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a crește transparența și a 
îmbunătăți gestionarea resurselor alocate, 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un program de lucru multianual pentru 
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întreprinderea comună la începutul 
noului cadru financiar al Uniunii pentru 
2014-2020. Acest program de lucru 
multianual revizuit ar trebui să conțină 
informații detaliate cu privire la toate 
activitățile planificate, calendarul și 
costurile întreprinderii comune până în 
2020 și după 2020.

Or. en

Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Experiența acumulată din funcționarea 
întreprinderii comune ca organism al 
Uniunii, în temeiul articolului 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/200218 indică faptul că actualul cadru 
de funcționare este suficient de flexibil și 
de adaptat nevoilor întreprinderii comune. 
Întreprinderea comună trebuie să 
funcționeze conform articolului 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii19 , care a înlocuit articolul 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului și trebuie să 
adopte noi norme financiare care nu derogă 
de la regulamentul financiar-cadru, decât 
în cazul în care nevoile specifice ale 
întreprinderii comune impun acest lucru 
și cu acordul prealabil al Comisiei.

(11) Experiența acumulată din funcționarea 
întreprinderii comune ca organism al 
Uniunii, în temeiul articolului 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/200218 indică faptul că actualul cadru 
de funcționare este suficient de flexibil și 
de adaptat nevoilor întreprinderii comune. 
Întreprinderea comună trebuie să 
funcționeze conform articolului 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii19 , care a înlocuit articolul 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului și trebuie să 
adopte noi norme financiare care nu derogă 
de la regulamentul financiar-cadru.

__________________ __________________
18 JO L 248, 19.6.2002, p. 1. 18 JO L 248, 19.6.2002, p. 1.
19 JO L 298, 26.10.2012, p. 1-96. 19 JO L 298, 26.10.2012, pp. 1-96.

Or. ro
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Amendamentul 22
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere obiectivul general 
al programului Orizont 2020 de a 
simplifica și armoniza mai mult 
mecanismele de finanțare a cercetării și 
inovării la nivel european, întreprinderile 
comune ar trebui să stabilească modele 
simple de guvernanță și ar trebui evitate 
situațiile în care întreprinderile comune 
funcționează după norme diferite de cele 
valabile pentru Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 23
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Fără a aduce atingere evaluării 
intermediare menționate la articolul 7 și 
în conformitate cu articolul 32 din 
Orizont 2020, inițiativele tehnologice 
comune, ca instrumente de finanțare 
specifice ale programului Orizont 2020, 
ar trebui să facă obiectul unei evaluări 
intermediare detaliate, care ar trebui să 
includă, printre altele, o analiză a 
gradului lor de deschidere, transparență 
și eficiență.

Or. en
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Justificare

Această trimitere este necesară pentru a se lua în considerare rezultatul final al negocierilor 
privind programul Orizont 2020. Astfel se reflectă un alt aspect important pe care 
Parlamentul a reușit să îl includă la articolul 32 din Regulamentul privind programul Orizont 
2020.

Amendamentul 24
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Având în vedere obiectivul general 
al programului Orizont 2020 de a 
simplifica și armoniza mai mult 
mecanismele de finanțare a cercetării și 
inovării la nivel european, durata tuturor 
parteneriatelor de tip public-private
finanțate în cadrul programului Orizont 
2020 ar trebui aliniată la durata 
programului-cadru pentru a se evita 
situația în care mai multe seturi de norme 
sunt valabile simultan și pentru a se evita 
sarcina administrativă suplimentară care 
ar fi generată de această situație și care ar 
reveni în viitor participanților și 
organismelor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 25
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) Având în vedere sinergiile 
preconizate între Orizont 2020 și 
fondurile structurale, precum și 
programele naționale și regionale 
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relevante de finanțare a activităților de 
C D, regiunile din Uniune ar trebui 
încurajate să contribuie în mod proactiv 
la activitățile întreprinderii comune, de 
exemplu prin sprijinirea financiară a unei 
infrastructuri de cercetare relevante, 
elaborarea de propuneri, exploatarea 
rezultatelor cercetărilor sau a activităților 
de relaționare ale actorilor relevanți, 
pentru a spori impactul regional al 
activităților din cadrul SESAR și 
potențialul acestora de a genera locuri de 
muncă și creștere economică la nivel 
regional.

Or. en

Justificare

Parlamentul European a promovat cu succes includerea unui nou articol în Regulamentul-
cadru Orizont 2020 prin care se cere în mod expres realizarea unor sinergii mai puternice 
între programul Orizont 2020 și fondurile structurale. În acest context, ITC nu ar trebui să 
reprezinte o excepție. Regiunile ar trebui să fie încurajate să contribuie la activitățile 
acestora, în special având în vedere potențialul lor enorm de consolidare a grupurilor 
regionale.

Amendamentul 26
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13d) Având în vedere importanța inovării 
continue pentru competitivitatea 
sectorului european al transporturilor și, 
respectiv, numărul ridicat al inițiativelor 
tehnologice comune în acest domeniu, 
creditele alocate provocării privind 
transportul inteligent, ecologic și integrat 
din cadrul pilonului privind provocările 
societale din programul Orizont 2020 ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări 
bugetare aprofundate și al unei eventuale 
majorări în conformitate cu articolul 32 
din Regulamentul privind Orizont 2020.
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Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că provocarea privind transporturile trebuie să finanțeze trei ITC 
(SESAR, Clean Sky 2 și, foarte probabil, Shift2Rail), bugetul acestei provocări pare să fie 
supus unor presiuni deosebit de mari, ceea ce poate avea efecte negative asupra cercetării 
colaborative în acest domeniu. Raportorul recomandă insistent, așadar, ca provocarea 
privind transporturile să fie supusă unei evaluări bugetare în cadrul evaluării la mijlocul 
perioadei.

Amendamentul 27
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea comună încetează să existe 
la 31 decembrie 2024.

Întreprinderea comună încetează să existe 
la 31 decembrie 2020.

Or. en

Justificare

Durata ITC ar trebui să coincidă cu durata programului Orizont 2020 și a viitoarelor 
programe-cadru. Scurtarea perioadei prevăzute pentru SESAR permite, de asemenea, 
întreprinderii comune să facă față unui buget redus fără a fi obligată să își revizuiască 
activitățile planificate.

Amendamentul 28
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 1a
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Sfera activităților
(1) Pentru a îndeplini obiectivele stabilite 
la articolul 1, programul de cercetare 
SESAR poate finanța activități de 
cercetare și dezvoltare care corespund 
nivelurilor de maturitate a tehnologiilor 
2-6.
(2) În cazul în care programul de 
cercetare SESAR prevede activități de 
inovare care corespund nivelurilor de 
maturitate a tehnologiilor 7 și 8, ratele de 
finanțare pentru acțiuni indirecte se reduc 
în conformitate cu articolul 28 din 
normele de participare.

Or. en

Justificare

Prezentul articol este menit să clarifice sfera activităților întreprinderii comune SESAR, în 
special în ceea ce privește TRL relevante acoperite de programul de cercetare aferent. 
Normele de participare impun, de asemenea, luarea în considerare în mod mai serios a 
conceptului de TRL atunci când se stabilesc nivelurile de finanțare, aspect vizat în acest 
articol în legătură cu ratele de finanțare aplicate în cazul acțiunilor indirecte.

Amendamentul 29
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
COM(2013)0503
Articolul 4 – alineatul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 600 de milioane EUR 21, inclusiv 
contribuțiile AELS plătite din creditele 
bugetare alocate programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020).

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 600 de milioane EUR 21, inclusiv 
contribuțiile statelor membre ale 
Asociației Europene a Liberului Schimb 
(AELS) plătite din creditele bugetare 
alocate Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020).
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Comisia se poate opune folosirii 
contribuțiilor comunitare în scopuri pe 
care aceasta le consideră ca fiind contrare 
principiilor programelor comunitare 
menționate la primul alineat sau 
regulamentului financiar al acesteia sau 
dacă aceste scopuri aduc atingere 
intereselor Uniunii. În cazul opoziției din 
partea Comisiei, contribuțiile comunitare 
nu pot fi folosite de către întreprinderea 
comună în acele scopuri.

__________________ __________________
21 Sumă orientativă în prețuri curente. 
Suma va depinde de suma finală convenită 
pentru DG MOVE pentru tema 
„transporturi inteligente, ecologice și 
integrate”, care va fi aprobată de către 
autoritatea bugetară în versiunea finală a 
fișei financiare legislative. ABM (Activity 
Based Management):

21 Sumă orientativă în prețuri curente. 
Suma va depinde de suma finală convenită 
pentru DG MOVE pentru tema 
„transporturi inteligente, ecologice și 
integrate”, care va fi aprobată de către 
autoritatea bugetară în versiunea finală a 
fișei financiare legislative. ABM (Activity 
Based Management):

Or. fr

Justificare

Precizare și adăugare a fostului alineat (3) eliminat fără motiv.

Amendamentul 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 4 – alineatul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 600 de milioane EUR 21, inclusiv 
contribuțiile AELS plătite din creditele 
bugetare alocate programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020).

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 525 de milioane EUR 21, inclusiv 
contribuțiile AELS plătite din creditele 
bugetare alocate programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020).
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__________________ __________________
21 Sumă orientativă în prețuri curente. 
Suma va depinde de suma finală convenită 
pentru DG MOVE pentru tema 
„transporturi inteligente, ecologice și 
integrate”, care va fi aprobată de către 
autoritatea bugetară în versiunea finală a 
fișei financiare legislative.

21 Sumă orientativă în prețuri curente. 
Suma va depinde de suma finală convenită 
pentru DG MOVE pentru tema 
„transporturi inteligente, ecologice și 
integrate”, care va fi aprobată de către 
autoritatea bugetară în versiunea finală a 
fișei financiare legislative.

Or. en

Justificare

Bugetul întreprinderii comune SESAR ar trebui redus cu 12,5 % ca urmare a reducerii 
globale a pachetului alocat programului Orizont 2020 în cadrul CFM, evitându-se astfel 
prejudicierea echilibrului fragil dintre, pe de o parte, finanțarea activităților de cercetare 
colaborative din domeniul transportului și, pe de altă parte, finanțarea ITC. Această reducere 
ar trebui să se aplice și altor ITC. În același timp, se propune scurtarea duratei de existență a 
SESAR cu 4 ani.

Amendamentul 31
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul nr. 219/2007
Articolul 4 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele financiare aplicabile întreprinderii 
comune sunt adoptate de către consiliul de 
administrație, după consultarea Comisiei. 
Ele nu derogă de la dispozițiile 
regulamentului financiar-cadru, decât dacă 
exigențele specifice funcționării 
întreprinderii comune impun acest lucru 
și cu acordul prealabil al Comisiei.

Normele financiare aplicabile întreprinderii 
comune sunt adoptate de către consiliul de 
administrație, după consultarea Comisiei. 
Ele nu derogă de la dispozițiile 
regulamentului financiar-cadru.

Or. ro

Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 4 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (2) se elimină. (b) alineatul (2) se înlocuiește cu textul 
următor:
Întreprinderea comună își organizează în 
mod independent propria structură de 
audit intern.

Or. fr

Amendamentul 33
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

La fiecare trei ani de la începerea 
activităților întreprinderii comune și la șase 
luni de la încetarea activității întreprinderii 
comune, Comisia efectuează evaluări ale 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament, ale rezultatelor obținute de 
întreprinderea comună și ale metodelor sale 
de lucru, precum și ale situației financiare 
generale a întreprinderii comune. Comisia 
prezintă rezultatele acestor evaluări 
Parlamentului European și Consiliului.

(1) Comisia prezintă programul de lucru 
multianual revizuit Parlamentului 
European și Consiliului la începutul 
noului cadru financiar al Uniunii 2014-
2020.

(2) La fiecare doi ani de la începerea 
activităților întreprinderii comune și la șase 
luni de la încetarea activității întreprinderii 
comune, Comisia efectuează evaluări ale 
punerii în aplicare a prezentului
regulament, ale rezultatelor obținute de 
întreprinderea comună și ale metodelor sale 
de lucru, precum și ale situației financiare 
generale a întreprinderii comune. Comisia 
prezintă rezultatele acestor evaluări 
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Parlamentului European și Consiliului;

Or. en

Amendamentul 34
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La fiecare trei ani de la începerea 
activităților întreprinderii comune și la șase 
luni de la încetarea activității întreprinderii 
comune, Comisia efectuează evaluări ale 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament, ale rezultatelor obținute de 
întreprinderea comună și ale metodelor sale 
de lucru, precum și ale situației financiare 
generale a întreprinderii comune. Comisia 
prezintă rezultatele acestor evaluări 
Parlamentului European și Consiliului.;

(1) La fiecare trei ani de la începerea 
activităților întreprinderii comune și la șase 
luni de la încetarea activității întreprinderii 
comune, Comisia efectuează evaluări ale 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament, ale rezultatelor obținute de 
întreprinderea comună și ale metodelor sale 
de lucru, precum și ale situației financiare 
generale a întreprinderii comune. Comisia 
prezintă rezultatele acestor evaluări 
Parlamentului European și Consiliului. 
Evaluarea din 2017 a întreprinderii 
comune SESAR face parte din evaluarea 
intermediară a Programului Orizont 2020 
și este anexată la aceasta.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă modificările aduse articolului 32 din Regulamentul privind 
programul Orizont 2020, în care se menționează clar că ITC sunt incluse în evaluarea 
intermediară a programului Orizont 2020 și fac obiectul acestei evaluări.

Amendamentul 35
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 7 se adaugă următorul 
alineat:
(2) Bugetul destinat întreprinderii 
comune poate face obiectul unei revizuiri 
în cadrul evaluării intermediare.

Or. en

(a se vedea amendamentul 9)

Justificare

În funcție de rezultatul evaluării intermediare și ținându-se seama în mod corespunzător de 
toți factorii relevanți, actul juridic de bază al SESAR ar trebui să conțină posibilitatea unei 
adaptări a bugetului alocat SESAR. În general, și actele de bază ale altor întreprinderi 
comune ar trebui să prevadă posibilitatea unei revizuiri a bugetului în cadrul evaluării 
intermediare.

Amendamentul 36
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
(1) Regulamentul (UE) nr. ... [Norme de 
participare și diseminare în cadrul 
Orizont 2020] și deciziile Comisiei 
aferente punerii sale în aplicare se aplică 
acțiunilor indirecte finanțate de 
întreprinderea comună. În conformitate 
cu dispozițiile regulamentului respectiv, 
întreprinderea comună este considerată 
un organism de finanțare și furnizează 
asistență financiară acțiunilor indirecte, 
în conformitate cu clauza 1 din statutul 
prevăzut în anexă.
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(2) În conformitate cu principiile 
transparenței și nediscriminării stabilite 
la articolul la articolul 60 alineatul (1) și 
la articolul 128 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 și la articolul 19 din statut, 
cererile de propuneri organizate de 
întreprinderea comună sunt publicate pe 
portalul online Orizont 2020 destinat 
participanților.

Or. en

Justificare

Acest amendament este menit să clarifice că se aplică normele de participare la Orizont 
2020. În cadrul trilogului privind Orizont 2020 s-a convenit să se promoveze o mai mare 
coerență a tuturor cererilor finanțate în cadrul Orizont 2020. În acest scop, Comisia s-a 
angajat să promoveze publicarea cererilor de propuneri și a cererilor de exprimare a 
interesului organizate de întreprinderile comune pe portalul Orizont 2020 destinat 
participanților. Această abordare a fost convenită de toate părțile. Prezentul amendament 
vizează transformarea unui angajament asumat într-o cerință juridică, garantând informații 
simple și accesibile pentru solicitanți.

Amendamentul 37
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mandatul directorului executiv, aflat în 
funcție la 1 ianuarie 2009, expiră cel târziu 
la 31 decembrie 2016. După expirarea 
respectivului mandat sau înlocuirea 
directorului executiv aflat în funcție la 1 
ianuarie 2009, se lansează o nouă 
procedură de numire a directorului 
executiv în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din anexa la Regulamentul 
(CE) nr. 219/2007.

Mandatul directorului executiv, aflat în 
funcție la 1 ianuarie 2009, expiră cel târziu 
la 31 decembrie 2014. După expirarea 
respectivului mandat sau înlocuirea 
directorului executiv aflat în funcție la 1 
ianuarie 2009, se lansează o nouă 
procedură de numire a directorului 
executiv în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din anexa la Regulamentul 
(CE) nr. 219/2007.

Or. ro



PE522.979v01-00 18/22 AM\1009067RO.doc

RO

Amendamentul 38
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calitatea de membru al întreprinderii 
comune încetează până la 31 decembrie 
2016, în ceea ce-i privește pe membrii 
întreprinderii comune care, începând cu 1 
ianuarie 2014, nu contribuie în natură sau 
în numerar la costurile programului de 
activitate al întreprinderii comune legat de 
cadrul financiar al Uniunii pentru perioada 
2014-2020 .

Calitatea de membru al întreprinderii 
comune încetează până la 31 decembrie 
2014, în ceea ce-i privește pe membrii 
întreprinderii comune care, începând cu 1 
ianuarie 2014, nu contribuie în natură sau 
în numerar la costurile programului de 
activitate al întreprinderii comune legat de 
cadrul financiar al Uniunii pentru perioada 
2014-2020 .

Or. ro

Amendamentul 39
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Acesta este disponibil în versiunea 
consolidată împreună cu regulamentul pe 
care îl modifică în termen de trei luni de 
la data intrării în vigoare.

Or. fr

Amendamentul 40
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexă 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 5 – paragraful 1 – litera ma (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următorul punct: 
(ma) aprobarea listei de propuneri 
selectate pentru finanțare pe baza 
clasamentului elaborat de un consiliu de 
experți independenți în conformitate cu 
articolul 40 din normele de participare ale 
Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul nr. 219/207
Anexă – articolul 5 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consiliul de administrație se întrunește 
de cel puțin trei ori pe an. Reuniunile 
extraordinare au loc la cererea unei treimi 
din membrii consiliului de administrație, 
reprezentând cel puțin 30 % din drepturile 
de vot, sau la cererea Comunității ori a 
directorului executiv;

(a) consiliul de administrație se întrunește 
de cel puțin trei ori pe an. Reuniunile 
extraordinare au loc la cererea unei treimi 
din membrii consiliului de administrație, 
reprezentând cel puțin 30 % din drepturile 
de vot, sau la cererea Uniunii ori a 
directorului executiv;

Or. ro

Amendamentul 42
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexă – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii întreprinderii comune sau ai 
consiliului de administrație și personalul 

(1) La propunerea directorului executiv, 
consiliul de administrație adoptă norme 
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întreprinderii comune nu au dreptul să 
participe la pregătirea, evaluarea sau 
procedura de acordare a sprijinului 
financiar din partea întreprinderii 
comune, în special ca urmare a unor 
invitații de participare la licitații sau a 
unor cereri de propuneri, dacă aceștia 
dețin organisme care sunt candidate sau 
participante potențiale, dacă au încheiat 
acorduri cu astfel de organisme sau dacă le 
reprezintă.

privind prevenirea și gestiunea 
conflictelor de interes.

(1a) Prin normele menționate la 
alineatul (1) se realizează cel puțin:
(a) stabilirea unei cerințe pentru membrii
consiliului de administrație, directorul 
executiv, membrii întreprinderii comune
și personalul întreprinderii comune de a 
face o declarație de angajament și o 
declarație privind absența sau prezența 
oricăror interese despre care s-ar putea 
considera că aduc atingere independenței 
lor;

(b) stabilirea obligației ca declarațiile 
menționate la litera (a) să fie corecte și 
complete, să fie făcute în scris la data la 
care persoana respectivă începe 
activitatea și reînnoite în cazul în care 
intervine o modificare a situației 
personale a acesteia;
(c) includerea unor criterii clare și 
obiective de evaluare a declarațiilor făcute 
în conformitate cu litera (a), asigurarea 
unei aplicări coerente a acestor criterii și 
stabilirea obligației ca aceste declarații să 
fie verificate în cazul în care apar 
preocupări cu privire la ele;
(d) includerea unei proceduri pentru a 
asigura faptul că nicio persoană care 
deține organisme care sunt candidate 
potențiale pentru invitații la licitații 
publice, care a încheiat acorduri cu astfel 
de organisme sau care le reprezintă sau în 
cazul căreia au fost identificate alte 
posibile conflicte de interese nu participă 
la pregătirea, evaluarea sau procedurile 
de încredințare ale cererilor publice de 
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oferte;
(f) oferirea de formare voluntară privind 
conflictele de interes pentru directorul 
executiv, tot personalul întreprinderii 
comune și toți membrii consiliului de 
administrație;

Or. en

Justificare

Propunerile inițiale ale raportorului sunt disproporționate și au fost modificate în consecință.

Amendamentul 43
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexă – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 7 – alineatul 5 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 7 alineatul (5), se 
introducere următoarea literă:
(ha) analizează în timp util recomandările 
făcute ca urmare a evaluării intermediare 
a întreprinderii comune sau a oricărei 
alte evaluări relevante a activităților din 
cadrul SESAR;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că evaluările oficial prevăzute au un impact suficient de puternic și 
pentru a îmbunătăți gestionarea calității în cadrul întreprinderii comune, directorul executiv 
ar trebui să fie responsabil de implementarea tuturor recomandărilor relevante.

Amendamentul 44
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexă – paragraful 1 – punctul 7 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La articolul 16, teza introductivă a
alineatului (1) se înlocuiește cu următorul 
text:

(7) La articolul 16, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

Or. en

Amendamentul 45
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexă – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea comună își elaborează 
programul de activitate pe baza cadrului 
financiar menționate la articolul 4 alineatul 
(2) și pe baza principiilor bunei gestiuni 
financiare și responsabilității, stabilind 
obiective și etape clare. Acesta cuprinde:

(1) Întreprinderea comună își elaborează 
programul de activitate pe baza cadrului 
financiar menționate la articolul 4 alineatul 
(2) și pe baza principiilor bunei gestiuni 
financiare și responsabilității, stabilind 
obiective și etape clare. Acesta cuprinde:

(a) un program de activitate multianual 
revizuit organizat în perioade de 24 de 
luni care descrie activitățile, calendarul și 
costurile întreprinderii comune până în 
2020 și după;
(b) programe anuale de activitate stabilite 
pentru fiecare an, care descriu activitățile, 
calendarul și costurile întreprinderii 
comune pentru perioada respectivă.

Or. en


