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Amendamentul 5
Christian Ehler

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
.../2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... 20135 (denumit în 
continuare „programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin 
contribuirea la consolidarea
parteneriatelor public-public, inclusiv prin
participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe state membre în 
conformitate cu articolul 185 din tratat.

(2) Programul Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
.../2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... 20135 (denumit în 
continuare „programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin 
dezvoltarea unor sinergii mai strânse, 
creșterea coordonării și evitarea 
suprapunerii inutile cu programele de 
cercetare internaționale, naționale și 
regionale. Parteneriatele de tip public-
public, inclusiv participarea Uniunii la 
programele desfășurate de mai multe state 
membre în conformitate cu articolul 185 
din tratat, ar trebui să realizeze aceste 
obiective, să îndeplinească condițiile 
specificate în respectivul regulament 
respectiv, în special cele de la articolul 20, 
și să respecte pe deplin principiile 
generale aplicabile programului Orizont 
2020.

__________________ __________________
5 JO … [PC H2020] 5 JO … [PC H2020].

Or. en

Justificare

Textul adăugat subliniază principiile importante asupra cărora s-a convenit în cadrul 
negocierilor privind programul Orizont 2020 în ceea ce privește P2P-urile și obiectivele pe 
care ar trebui să le atingă.

Amendamentul 6
Christian Ehler
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Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Decizia .../2013/UE 
a Consiliului din... 2013 de instituire a 
programului specific de punere în aplicare 
a Orizont 2020 — Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020), se poate 
acorda sprijin suplimentar programului 
european de cercetare metrologică.

(5) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. …/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din… 2013 de instituire a 
programului Orizont 20208a și cu Decizia 
.../2013/UE a Consiliului din... 2013 de 
instituire a programului specific de punere 
în aplicare a Orizont 2020 — Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020), se poate acorda sprijin suplimentar 
programului european de cercetare 
metrologică.

__________________ __________________
8a JO L ... [Orizont 2020].

9 JO … [PS H2020] 9 JO … [PS H2020].

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o trimitere nu numai la programul specific, ci și la programul-cadru, aspect 
important pentru respectarea articolului 20 din programul-cadru și a principiilor enunțate în 
acesta.

Amendamentul 7
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul european pentru inovare și 
cercetare în domeniul metrologiei (denumit 
în continuare „EMPIR”), aliniat cu 
Strategia Europa 2020 și cu inițiativele 
emblematice conexe, în special „O Uniune 
a inovării”10, „O agendă digitală pentru 
Europa”11, „O Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor”12 și „O 
politică industrială adaptată erei 

(6) Programul european pentru inovare și 
cercetare în domeniul metrologiei (denumit 
în continuare „EMPIR”), aliniat cu 
Strategia Europa 2020 și cu inițiativele 
emblematice conexe, în special „O Uniune 
a inovării”10, „O agendă digitală pentru 
Europa”11, „O Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor”12 și „O 
politică industrială adaptată erei 
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globalizării”13, va fi un program mai 
ambițios și mai favorabil incluziunii, pus în 
aplicare pe o perioadă de zece ani (2014-
2024) de către [28] de state participante. 
Ca parte a îmbunătățirilor din programul 
precedent, EMPIR va include activități 
privind inovarea și exploatarea industrială, 
cercetarea în domeniul normelor și al 
standardelor și consolidarea capacităților.

globalizării”13, va fi un program mai 
ambițios și mai favorabil incluziunii, pus în 
aplicare pe o perioadă de șapte ani (2014-
2020) de către [28] de state participante. 
Ca parte a îmbunătățirilor din programul 
precedent, EMPIR va include activități 
privind inovarea și exploatarea industrială, 
cercetarea în domeniul normelor și al 
standardelor și consolidarea capacităților.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 final din 6 octombrie 
2010

10 COM(2010) 546 final din 6 octombrie 
2010

11 COM(2010) 245 final/2 din 26 august 
2010

11 COM(2010) 245 final/2 din 26 august 
2010

12 COM(2011) 21 din 26 ianuarie 2011 12 COM(2011) 21 din 26 ianuarie 2011
13 COM(2012) 582 final din 10 octombrie 
2012.

13 COM(2012) 582 final din 10 octombrie 
2012.

Or. en

Justificare

Paralelismul a două generații de emiteri de cereri P2P, începând cu anul 2020, va determina 
costuri administrative, va contribui la complexitatea finanțării UE în domeniul cercetării și 
va masca sumele reale cheltuite anual. Durata P2P-urilor ar trebui, așadar, să coincidă cu 
durata programului Orizont 2020 și a viitoarelor programe-cadru.

Amendamentul 8
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) 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-privat finanțate în cadrul 
programului Orizont 2020 ar trebui 
aliniată la durata programului-cadru 
pentru a se evita situația în care mai 



PE524.767v01-00 6/11 AM\1012267RO.doc

RO

multe seturi de norme sunt valabile 
simultan și sarcina administrativă 
suplimentară care ar reveni în viitor 
participanților;

Or. en

Amendamentul 9
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele participante au intenția de a 
contribui la implementarea EMPIR în 
perioada acoperită de EMPIR (2014-2024).

(7) Statele participante au intenția de a 
contribui la implementarea EMPIR în 
perioada acoperită de EMPIR (2014-2020).

Or. en

Justificare

Paralelismul a două generații de emiteri de cereri P2P, începând cu anul 2020, va determina 
costuri administrative, va contribui la complexitatea finanțării UE în domeniul cercetării și 
va masca sumele reale cheltuite anual.. Durata P2P-urilor ar trebui, așadar, să coincidă cu 
durata programului Orizont 2020 și a viitoarelor programe-cadru.

Amendamentul 10
Norbert Glante

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Punerea în aplicare în comun a 
EMPIR necesită o structură de punere în 
aplicare. Statele participante au convenit 
asupra unei structuri de punere în aplicare 
pentru EMRP și au înființat, în 2007, 
EURAMET e.V. (denumită în continuare 
EURAMET), o organizație non-profit sub 
jurisdicție germană și care constituie 

(11) Punerea în aplicare în comun a 
EMPIR necesită o structură de punere în 
aplicare. Statele participante au convenit 
asupra unei structuri de punere în aplicare 
pentru EMRP și au înființat, în 2007, 
EURAMET e.V. (denumită în continuare 
EURAMET), o organizație nonprofit sub 
jurisdicție germană și care constituie 
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organizația regională de metrologie pentru 
Europa. EURAMET are, de asemenea, 
sarcini și obligații legate de o armonizare 
metrologică generală la nivel european și 
mondial. Aderarea la EURAMET este 
deschisă tuturor institutelor naționale de 
metrologie din Europa (INM), în calitate de 
membri, și institutelor desemnate (ID), în 
calitate de asociați. Apartenența la 
EURAMET nu este condiționată de 
existența unor programe naționale de 
cercetare în domeniul metrologiei. Având 
în vedere faptul că, în conformitate cu 
raportul privind evaluarea intermediară a 
EMRP, structura de guvernanță a 
EURAMET s-a dovedit a fi eficientă și de 
înaltă calitate pentru implementarea 
EMRP, EURAMET ar trebui să fie 
utilizată și pentru punerea în aplicare a 
EMPIR. EURAMET ar trebui să fie 
beneficiarul contribuției financiare a 
Uniunii.

organizația regională de metrologie pentru 
Europa. EURAMET are, de asemenea, 
sarcini și obligații legate de o armonizare 
metrologică generală la nivel european și 
mondial. Aderarea la EURAMET este 
deschisă tuturor institutelor naționale de 
metrologie din Europa (INM), în calitate de 
membri, și institutelor desemnate (ID), în 
calitate de asociați. Apartenența la 
EURAMET nu este condiționată de 
existența unor programe naționale de 
cercetare în domeniul metrologiei. Având 
în vedere faptul că, în conformitate cu 
raportul privind evaluarea intermediară a 
EMRP, structura de guvernanță a 
EURAMET s-a dovedit a fi eficientă și de 
înaltă calitate pentru implementarea 
EMRP, EURAMET ar trebui să fie 
utilizată și pentru punerea în aplicare a 
EMPIR. EURAMET ar trebui să fie 
beneficiarul contribuției financiare a 
Uniunii. Alegerea personalului pentru 
EURAMET ar trebui realizată, conform 
articolului 15 din Programul-cadru 
ORIZONT 2020, cu respectarea egalității 
de gen.

Or. de

Amendamentul 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valoarea maximă a contribuției 
financiare a Uniunii la EMPIR, inclusiv 
creditele AELS, este de 300 de milioane 
EUR. Contribuția se plătește din credite din 
bugetul general al Uniunii alocate pentru 
părțile relevante din programul specific de 
punere în aplicare a programului-cadru 
Orizont 2020, instituit prin 
Decizia.../2013/UE, în conformitate cu 
articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul 
(vi) și cu articolele 60 și 61 din 

(1) Valoarea maximă a contribuției 
financiare a Uniunii la EMPIR, inclusiv 
creditele AELS, este de 262,5 de milioane 
EUR. Contribuția se plătește din credite din 
bugetul general al Uniunii alocate pentru 
părțile relevante din programul specific de 
punere în aplicare a Programului-cadru 
Orizont 2020, instituit prin 
Decizia.../2013/UE, în conformitate cu 
articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul 
(vi) și cu articolele 60 și 61 din 
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Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Justificare

Bugetul pentru P2P-uri și PPP-uri ar trebui redus cu 12,5 % ca o consecință a reducerii 
pachetului financiar consacrat programului Orizont 2020 în cadrul CFM, pentru a nu pune în 
pericol echilibrul fragil dintre finanțarea cercetării colaborative în domeniul sănătății, pe de 
o parte, și finanțarea inițiativei tehnologice comune, pe de altă parte.

Amendamentul 12
Christian Ehler

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) demonstrarea de către statele 
participante a faptului că EMPIR este 
instituit în conformitate cu obiectivele și 
cu prioritățile de cercetare stabilite în 
Programul-cadru Orizont 2020;

Or. en

Justificare

Textul adăugat subliniază faptul că ar trebui să existe o coerență solidă între activitățile P2P 
și prioritățile de cercetare definite în Programul-cadru Orizont 2020.

Amendamentul 13
Christian Ehler

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) demonstrarea de către statele 
participante a faptului că EMPIR este 
instituit în conformitate cu principiile 
generale care guvernează Programul-
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cadru Orizont 2020;

Or. en

Justificare

Textul adăugat subliniază aderarea importantă a P2P la principiile generale aplicabile 
Programului-cadru Orizont 2020, precum accesul liber, egalitatea de gen și nediscriminarea, 
asupra cărora s-a convenit în timpul negocierilor privind programul Orizont 2020.

Amendamentul 14
Christian Ehler

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) demonstrarea de către statele 
participante a faptului că EMPIR este 
instituit în conformitate cu condițiile 
stabilite în articolul 20 din Regulamentul 
(UE) nr…./2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din… 2013 de 
instituire a programului Orizont 2020;

Or. en

Justificare

Textul adăugat subliniază principiile importante asupra cărora s-a convenit în cadrul 
negocierilor privind programul Orizont 2020 în ceea ce privește P2P și obiectivele pe care 
trebuie să le atingă.

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 24 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.... 
[normele de participare și de difuzare 

eliminat
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pentru programul Orizont 2020], costurile 
eligibile indirecte ale INM și ale ID care 
participă la proiecte finanțate prin 
EMPIR sunt stabilite prin aplicarea unei 
rate forfetare de 5 % din totalul costurilor 
directe eligibile, exceptând costurile
directe eligibile pentru subcontractare și 
costul resurselor puse la dispoziție de terți 
care nu sunt utilizate la sediul 
beneficiarului, precum și sprijinul 
financiar acordat unor părți terțe.

Or. ro

Amendamentul 16
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu principiile 
transparenței și nediscriminării prevăzute 
la articolul 35, la articolul 60 alineatul (1) 
și la articolul 128 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012, cererile de propuneri 
organizate de EMPIR să fie publicate pe 
portalul online dedicat participanților la 
programul Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Pe durata negocierilor tripartite din cadrul Orizont 2020, instituțiile au fost de acord să 
promoveze o coerență mai mare a tuturor posibilităților de solicitări finanțate în temeiul 
programului Orizont 2020. În acest sens, Comisia a promis promovarea publicării cererilor 
de propuneri organizate de PPP-uri și P2P-uri pe portalul online dedicat participanților la 
programul Orizont 2020. Acest amendament vizează transformarea unei obligații proprii 
într-o cerință juridică, garantând informații simple și accesibile pentru solicitanți.
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Amendamentul 17
Christian Ehler

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
EMPIR. Ea întocmește un raport cu privire 
la evaluarea menționată, care include 
concluziile evaluării și observațiile 
Comisiei. Comisia transmite raportul 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului până la 30 iunie 2018.

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
EMPIR. Ea întocmește un raport cu privire 
la evaluarea menționată, care include 
concluziile evaluării și observațiile 
Comisiei. Comisia transmite raportul 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului până la 30 iunie 2018. 
Evaluarea intermediară a EMPIR face 
parte din evaluarea intermediară a 
programului Orizont 2020 și redactată 
împreună cu acesta.

Or. en

Amendamentul 18
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
EMPIR. Comisia întocmește un raport cu 
privire la evaluarea respectivă, care include 
concluziile evaluării și observațiile 
Comisiei. Comisia transmite raportul 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului până la 30 iunie 2018.

(1) Până la 30 iunie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a
EMPIR. Comisia întocmește un raport cu 
privire la evaluarea respectivă, care include 
concluziile evaluării și observațiile 
Comisiei. Comisia transmite raportul 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului până la 31 decembrie 2017.

Or. ro


