
AM\1012407RO.doc PE524.786v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2013/0232(COD)

6.12.2013

AMENDAMENTELE
18 - 47

Proiect de raport
Miloslav Ransdorf
(PE524.786v01-00)

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului
privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în 
comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și 
mijlocii care desfășoară activități de cercetare

Propunere de decizie
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))



PE524.786v01-00 2/21 AM\1012407RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\1012407RO.doc 3/21 PE524.786v01-00

RO

Amendamentul 18
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020), instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din … 201320 (denumit în continuare 
„programul-cadru Orizont 2020”), are 
drept obiectiv obținerea unui impact mai 
mare asupra cercetării și a inovării 
contribuind la consolidarea 
parteneriatelor public-public, inclusiv prin 
participarea Uniunii la programele derulate 
de mai multe state membre în conformitate 
cu articolul 185 din tratat.

(2) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020), instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din … 201320 (denumit în continuare 
„Programul-cadru Orizont 2020”), are 
drept obiectiv obținerea unui impact mai 
mare asupra cercetării și a inovării prin
dezvoltarea unor sinergii mai strânse, 
creșterea coordonării și evitarea 
suprapunerii inutile cu programele 
internaționale, naționale și regionale de 
cercetare. Parteneriatele de tip public-
public, inclusiv prin participarea Uniunii la 
programele derulate 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, în 
special cele de la articolul 20, și să 
respecte pe deplin principiile generale ale 
cadrului Orizont 2020.

__________________ __________________
20 JO … [PS H2020] 20 JO … [PC O2020]

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 trebuie să le atingă.

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În aprilie 2012, Comisia a transmis 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind evaluarea intermediară a 
programului comun Eurostars22 , elaborat 
de un grup de experți independenți la doi 
ani de la începutul programului. Conform 
opiniei generale a experților, programul 
Eurostars își îndeplinește obiectivele, 
aduce o valoare adăugată întreprinderilor 
mici și mijlocii (denumite în continuare 
„IMM-uri”) europene care desfășoară 
activități de cercetare și ar trebui să 
continue după 2013. Au fost formulate o 
serie de recomandări de îmbunătățire care 
abordează în special necesitatea de a 
aprofunda integrarea programelor naționale 
și de a ameliora performanța operațională, 
pentru a permite o reducere a timpului 
necesar pentru semnarea contractelor și o 
mai mare transparență a procedurilor.

(4) În aprilie 2012, Comisia a transmis 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind evaluarea intermediară a 
programului comun Eurostars22, elaborat 
de un grup de experți independenți la doi 
ani de la începutul programului. Conform 
opiniei generale a experților, programul 
Eurostars își îndeplinește obiectivele, 
aduce o valoare adăugată întreprinderilor 
mici și mijlocii (denumite în continuare 
„IMM-uri”) europene care desfășoară 
activități de cercetare și ar trebui să 
continue după 2013. De asemenea, se 
consideră că programul răspunde unor 
nevoi reale ale IMM-urilor care 
desfășoară activități de cercetare și 
dezvoltare, a atras un număr mare de 
cereri, iar numărul de proiecte eligibile a 
depășit bugetul alocat inițial. Au fost 
formulate o serie de recomandări de 
îmbunătățire care abordează în special 
necesitatea de a aprofunda integrarea 
programelor naționale și de a ameliora 
performanța operațională, pentru a permite 
o reducere a timpului necesar pentru 
semnarea contractelor și o mai mare 
transparență a procedurilor.

__________________ __________________
22 COM(2011)186 din 8 aprilie 2011. 22 COM(2011)186, 8 aprilie 2011.

Or. ro

Amendamentul 20
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu Decizia 2013/…/UE 
a Consiliului din … 2013 de instituire a 
programului specific de punere în aplicare 
a programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020)24, se 
poate acorda sprijin unei acțiuni bazate pe 
programul comun Eurostars și care îl 
reorientează în funcție de elementele 
identificate în evaluarea sa intermediară.

(6) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din ... 2013 de instituire a 
cadrului Orizont 2020 și cu Decizia 
2013/…/UE a Consiliului din … 2013 de 
instituire a programului specific de punere 
în aplicare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020)24, se poate acorda sprijin unei acțiuni 
bazate pe programul comun Eurostars și 
care îl reorientează în funcție de elementele 
identificate în evaluarea sa intermediară.

__________________ __________________
24 JO … [PS H2020]. 24 JO … [PC O2020].

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 20 din programul-cadru și cu 
principiile enunțate acolo.

Amendamentul 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Programul Eurostars-2 (denumit în 
continuare „Eurostars-2”), aliniat cu 
Strategia Europa 2020, cu inițiativa 
emblematică conexă „O Uniune a 
inovării”25 și cu comunicarea „Un 
parteneriat consolidat al Spațiului european 
de cercetare pentru excelență și creștere”26, 
va avea drept obiectiv sprijinirea IMM-
urilor care desfășoară activități de cercetare 
prin cofinanțarea proiectelor lor de 
cercetare orientate către piață în orice 

(7) Programul Eurostars-2 (denumit în 
continuare „Eurostars-2”), aliniat cu 
Strategia Europa 2020, cu inițiativa 
emblematică conexă „O Uniune a 
inovării”25 și cu comunicarea „Un 
parteneriat consolidat al Spațiului european 
de cercetare pentru excelență și creștere”26, 
va avea drept obiectiv sprijinirea IMM-
urilor care desfășoară activități de cercetare 
prin cofinanțarea proiectelor lor de 
cercetare orientate către piață în orice 
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domeniu. Ca atare și în combinație cu 
activitățile din cadrul obiectivului 
„Tehnologii de vârf și generice” stabilit în 
programul-cadru Orizont 2020, el va 
contribui la obiectivele părții intitulate 
„Poziția de lider în sectorul industrial” din 
acest program, în vederea accelerării 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor ajuta IMM-urile europene inovatoare 
să devină actori majori pe piața mondială. 
În cadrul îmbunătățirilor introduse în raport 
cu programul Eurostars precedent, 
programul Eurostars-2 ar trebui să vizeze 
reducerea timpului necesar pentru 
acordarea granturilor, o integrare mai 
puternică și o administrare mai flexibilă, 
mai transparentă și mai eficientă, în 
beneficiul final al IMM-urilor care 
desfășoară activități de cercetare.

domeniu. Ca atare și în combinație cu 
activitățile din cadrul obiectivului 
„Tehnologii de vârf și generice” stabilit în 
Programul-cadru Orizont 2020, el va 
contribui la obiectivele părții intitulate 
„Poziția de lider în sectorul industrial” din 
acest program, în vederea accelerării 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor ajuta IMM-urile europene inovatoare 
să devină actori majori pe piața mondială. 
În cadrul îmbunătățirilor introduse în raport 
cu programul Eurostars precedent, 
programul Eurostars-2 ar trebui să vizeze 
reducerea timpului necesar pentru 
acordarea granturilor, o integrare mai 
puternică și o administrare mai flexibilă, 
mai transparentă și mai eficientă, în 
beneficiul final al IMM-urilor care 
desfășoară activități de cercetare. Pentru a 
păstra caracterul ascendent și agenda 
orientată către întreprinderi, cu accentul 
său principal pus pe potențialul pieței, 
programul Eurostars anterior este 
esențial pentru succesul Eurostars-2.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final din
6 octombrie 2010.

25 COM(2010)0546, 6 octombrie 2010.

26 COM(2012) 392 final din 17 iulie 2012. 26 COM(2012)0392, 17 iulie 2012.

Or. en

Justificare

Două dintre elementele-cheie care au stat la baza succesului programului Eurostars au fost 
caracterul său ascendent și agenda sa orientată către întreprinderi.

Amendamentul 22
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) 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-public 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.

Or. en

Amendamentul 23
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele participante au intenția de a 
contribui la punerea în aplicare a 
programului Eurostars-2 în perioada 
acoperită de acest program (2014-2024).

(9) Statele participante au intenția de a 
contribui la punerea în aplicare a 
programului Eurostars-2 în perioada 
acoperită de acest program (2014-2020).

Or. en

Justificare

Paralelismul celor două generații de P2P-uri care vor lansa cereri de propuneri începând cu 
2020 ar antrena costuri administrative, ar face mai complicată finanțarea UE în favoarea 
cercetării și ar disimula volumul real de fonduri cheltuite anual. Durata P2P-urilor ar trebui, 
așadar, să coincidă cu durata programului Orizont 2020 și a viitoarelor programe-cadru.

Amendamentul 24
Miloslav Ransdorf
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Propunere de decizie
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Orice membru Eureka sau orice 
țară asociată care nu este asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 poate 
deveni țară parteneră la Eurostars-2.

Or. en

Amendamentul 25
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O „IMM care desfășoară activități de 
cercetare” este o IMM care reinvestește cel 
puțin 10 % din cifra sa de afaceri în 
activități de cercetare și de dezvoltare sau 
care le dedică cel puțin 10 % din 
echivalentele sale normă întreagă.

2. „IMM care desfășoară activități de 
cercetare și dezvoltare” înseamnă un IMM 
care reinvestește cel puțin 10 % din cifra sa 
de afaceri în activități de cercetare și 
dezvoltare sau care le dedică cel puțin 
10 % din echivalentele sale normă întreagă 
sau le dedică cel puțin 5 echivalente 
normă întreagă (pentru IMM-urile cu cel 
mult 100 echivalente normă întreagă) sau 
10 echivalente normă întreagă (pentru 
IMM-urile cu peste 100 echivalente 
normă întreagă).

Or. en

Amendamentul 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O „IMM care desfășoară activități de 
cercetare” este o IMM care reinvestește cel 
puțin 10 % din cifra sa de afaceri în 
activități de cercetare și de dezvoltare sau 
care le dedică cel puțin 10 % din 
echivalentele sale normă întreagă.

2. „IMM care desfășoară activități de 
cercetare” înseamnă un IMM care 
reinvestește cel puțin 10 % din cifra sa de 
afaceri în activități de cercetare și 
dezvoltare sau care le dedică cel puțin 
10 % din echivalentele sale normă întreagă 
sau le dedică cel puțin 5 echivalente 
normă întreagă (pentru IMM-urile cu cel
mult 100 echivalente normă întreagă) sau 
10 echivalente normă întreagă (pentru 
IMM-urile cu peste 100 echivalente 
normă întreagă).

Or. en

Justificare

Acest demers va sprijini în special sectoarele tradiționale precum cele prelucrătoare și 
agroindustriale care, în multe cazuri, necesită un aport consistent de forță de muncă și care 
prezintă un număr redus de echivalente normă întreagă în materie de C-D (sub 10 %), și le 
va permite să participe în cadrul acțiunilor de cooperare internațională în domeniul C-D.

Amendamentul 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O „IMM care desfășoară activități de 
cercetare” este o IMM care reinvestește cel 
puțin 10 % din cifra sa de afaceri în 
activități de cercetare și de dezvoltare sau 
care le dedică cel puțin 10 % din 
echivalentele sale normă întreagă.

2. „IMM care desfășoară activități de 
cercetare” înseamnă un IMM care 
reinvestește cel puțin 10 % din cifra sa de 
afaceri în activități de cercetare și 
dezvoltare sau care le dedică cel puțin 
10 % din echivalentele sale normă întreagă 
sau le dedică cel puțin 5 echivalente 
normă întreagă (pentru IMM-urile cu cel 
mult 100 echivalente normă întreagă) sau 
10 echivalente normă întreagă (pentru 
IMM-urile cu peste 100 echivalente 
normă întreagă).
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Or. en

Justificare

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Amendamentul 28
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitățile sunt desfășurate de IMM-uri 
care desfășoară activități de cercetare, prin 
colaborare transnațională între ele sau cu 
alți actori din lanțul inovării (de exemplu, 
universități, organizații de cercetare);

(a) activitățile sunt desfășurate de IMM-uri 
care desfășoară activități de cercetare sau 
care planifica sa întreprindă activități de 
cercetare și să investească în cercetare și 
inovare cel puțin 10 % din profit, prin 
colaborare transnațională între ele sau cu 
alți actori din lanțul inovării (de exemplu, 
universități, organizații de cercetare);

Or. ro

Amendamentul 29
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice membru Eureka sau țară 
asociată care nu este asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 poate 
deveni țară parteneră la Eurostars-2, sub 
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rezerva îndeplinirii condiției stabilite la 
articolul 6 alineatul (1) litera (c). Membrii 
Eureka sau țările asociate care 
îndeplinesc această condiție sunt 
considerate țări partenere în sensul 
prezentei decizii. Respectivele țări 
partenere nu sunt eligibile pentru a 
beneficia de contribuția financiară a 
Uniunii în temeiul Eurostars-2.

Or. en

Amendamentul 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice membru EUREKA sau orice 
țară EUREKA asociată care nu este 
asociată la Programul-cadru Orizont 
2020 se poate asocia la Eurostars-2 cu 
condiția îndeplinirii condiției stabilite la 
articolul 6 alineatul (1) litera (c). Membrii 
EUREKA sau țările asociate care 
îndeplinesc aceste condiții sunt 
considerate state partenere în sensul 
prezentei decizii. Respectivele state 
partenere nu sunt însă eligibile pentru a 
beneficia de contribuția financiară a 
Uniunii în temeiul Eurostars-2.

Or. en

Justificare

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.



PE524.786v01-00 12/21 AM\1012407RO.doc

RO

Amendamentul 31
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice membru Eureka sau țară 
asociată care nu este asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 poate 
deveni țară parteneră la Eurostars-2, sub 
rezerva îndeplinirii condiției stabilite la 
articolul 6 alineatul (1) litera (c). Membrii 
Eureka sau țările asociate care 
îndeplinesc această condiție sunt 
considerate țări partenere în sensul 
prezentei decizii. Respectivele țări 
partenere nu sunt eligibile pentru a 
beneficia de contribuția financiară a 
Uniunii în temeiul Eurostars-2.

Or. en

Amendamentul 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
(2a) Orice membru Eureka sau orice țară 
Eureka asociată care nu este asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 se poate 
asocia la Eurostars-2 cu condiția 
îndeplinirii condiției stabilite la articolul 6 
alineatul (1) litera (c). Membrii EUREKA 
sau țările asociate care îndeplinesc aceste 
condiții sunt considerate state partenere 
în sensul prezentei decizii. Respectivele 
state partenere nu sunt eligibile pentru a 
beneficia de contribuția financiară a 
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Uniunii în temeiul Eurostars-2.

Or. en

Justificare

Întrucât Eurostars este un program comun al Comisiei Europene și al EUREKA, orice țară 
membră EUREKA sau orice țară asociată la EUREKA ar trebui să aibă dreptul de a 
participa în calitate de partener la Eurostars-2.

Amendamentul 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valoarea maximă a contribuției 
financiare a Uniunii, inclusiv creditele 
AELS, la programul Eurostars-2 este de 
287 de milioane EUR30. Contribuția este 
plătită din creditele prevăzute în bugetul 
general al Uniunii pentru părțile relevante 
ale programului 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 Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012.

(1) Valoarea maximă a contribuției 
financiare a Uniunii, inclusiv creditele 
AELS, la programul Eurostars-2 este de 
251 125 de milioane EUR30. Contribuția 
este plătită din creditele prevăzute în 
bugetul general al Uniunii pentru
„Inovarea în IMM-uri” în cadrul 
programului 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 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012.

__________________ __________________
30 Suma este orientativă și va depinde de 
suma finală convenită pentru DG Cercetare 
și inovare și pentru obiectivul „Inovarea în 
IMM-uri” din partea 2 – Poziția de lider în 
sectorul industrial, care va fi în cele din 
urmă aprobată de către autoritatea bugetară 
în versiunea finală a fișei financiare 
legislative.

30 Suma este orientativă și va depinde de 
suma finală convenită pentru DG Cercetare 
și Inovare și pentru obiectivul „Inovarea în 
IMM-uri” din partea 2 – Poziția de lider în 
sectorul industrial, care va fi în cele din 
urmă aprobată de către autoritatea bugetară 
în versiunea finală a fișei financiare 
legislative.

Or. en
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Justificare

Raportorul propune reducerea cu 12,5 % a bugetului P2P-urilor și PPP-urilor din cauza 
reducerii generale a pachetului financiar consacrat programului Orizont 2020 în cadrul 
CFM, pentru a nu pune în pericol echilibrul fragil dintre finanțarea cercetării colaborative, 
pe de o parte, și finanțarea parteneriatelor, pe de altă parte. În plus, ar trebui menționată 
sursa specifică de finanțare în cadrul programului Orizont 2020.

Amendamentul 34
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii este egală cu o 
treime din contribuțiile statelor participante 
menționate la articolul 7 alineatul (1) litera 
(a) și nu poate depăși suma maximă 
prevăzută la alineatul (1). Ea acoperă 
costurile administrative și operaționale.

(2) Contribuția Uniunii este, de regulă,
egală cu o treime din contribuțiile statelor 
participante menționate la articolul 7 
alineatul (1) litera (a) și nu poate depăși 
suma maximă prevăzută la alineatul (1). Ea 
acoperă costurile administrative și 
operaționale. În cazul în care, pe durata 
de funcționare a programului, rata 
contribuției Uniunii trebuie adaptată, 
anumite cereri de fonduri ar trebui să 
beneficieze de oarece flexibilitate. În acest 
caz, contribuția Uniunii ar putea ajunge 
la maximum jumătate din contribuțiile 
statelor participante.

Or. en

Amendamentul 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii este egală cu o 
treime din contribuțiile statelor participante 
menționate la articolul 7 alineatul (1) litera 

(2) Contribuția Uniunii este egală cu până 
la jumătate din contribuțiile statelor 
participante menționate la articolul 7 



AM\1012407RO.doc 15/21 PE524.786v01-00

RO

(a) și nu poate depăși suma maximă 
prevăzută la alineatul (1). Ea acoperă 
costurile administrative și operaționale.

alineatul (1) litera (a) și nu poate depăși 
suma maximă prevăzută la alineatul (1)30a. 
Ea acoperă costurile operaționale, inclusiv 
costurile de evaluare a propunerilor, 
precum și costurile administrative.
__________________
30a O contribuție a Uniunii care se ridică 
la jumătate din contribuțiile statelor 
participante este egală cu o cotă 
suplimentară de 33 %.

Or. en

Amendamentul 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii este egală cu o 
treime din contribuțiile statelor participante 
menționate la articolul 7 alineatul (1) litera 
(a) și nu poate depăși suma maximă 
prevăzută la alineatul (1). Ea acoperă 
costurile administrative și operaționale.

(2) Contribuția Uniunii este de până la 
jumătate din contribuțiile statelor 
participante menționate la articolul 7 
alineatul (1) litera (a) și nu poate depăși 
suma maximă prevăzută la alineatul (1). Ea 
acoperă costurile operaționale, inclusiv 
costurile de evaluare a propunerilor, 
precum și costurile administrative.

Or. en

Justificare

Alte programe derulate conform articolului 185 din tratat (EDCTP 2, AAD 2, EMRP) 
prezintă cote suplimentare semnificativ mai ridicate, egale cu 50 % din totalul fondurilor 
publice (100 % în raport cu fondurile statelor membre), comparativ cu 25 % pentru 
Eurostars-2. O cotă suplimentară de 33 % pentru Eurostars-2 (care reprezintă până la 50 % 
din fondurile statelor membre) ar asigura un tratament mai egal între programele prevăzute 
de articolul 185 din tratat. Cota suplimentară este flexibilă și va fi ajustată de grupul la nivel 
înalt Eurostars de-a lungul duratei de funcționare a programului, pentru a face față 
succesului.
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Amendamentul 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporția maximă a contribuției 
financiare a Uniunii care poate fi utilizată 
pentru a contribui la costurile 
administrative ale Eurostars-2 este de 2 %. 
Statele participante își asumă toate 
celelalte costuri administrative necesare 
pentru punerea în aplicare a programului 
Eurostars-2.

(3) Proporția maximă a contribuției 
financiare a Uniunii care poate fi utilizată 
pentru a contribui la costurile 
administrative ale Eurostars-2 este de 6 %. 
Statele participante își asumă costurile 
administrative de la nivel național
necesare pentru punerea în aplicare a 
programului Eurostars-2.

Or. en

Amendamentul 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporția maximă a contribuției 
financiare a Uniunii care poate fi utilizată 
pentru a contribui la costurile 
administrative ale Eurostars-2 este de 2 %. 
Statele participante își asumă toate 
celelalte costuri administrative necesare 
pentru punerea în aplicare a programului 
Eurostars-2.

(3) Proporția maximă a contribuției 
financiare a Uniunii care poate fi utilizată 
pentru a contribui la costurile 
administrative ale Eurostars-2 este de 4 %. 
Statele participante își asumă costurile 
administrative de la nivel național
necesare pentru punerea în aplicare a 
programului Eurostars-2.

Or. en

Justificare

Costurile care revin organismului de implementare (secretariatul EUREKA) sunt estimate la 
19 milioane EUR pentru perioada 2014-2023, dintre care 11 milioane EUR reprezintă costuri 
administrative, iar 8 milioane EUR costuri de evaluare. Prin urmare, se propune ca până la 
4 % din contribuția suplimentară a CE să fie alocate costurilor administrative (4 % din 
287 milioane EUR = 11,5 milioane EUR). Cât privește costurile de evaluare, întrucât acestea 
sunt considerate costuri operaționale, este necesar să se clarifice faptul că acestea sunt 
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acoperite în totalitate prin contribuția suplimentară a CE.

Amendamentul 39
Christian Ehler

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) demonstrarea, de către statele 
participante, că Eurostars-2 este instituit 
în conformitate cu obiectivele și cu 
prioritățile în materie de cercetare ale 
programului „Inovarea în IMM-uri”, 
conform prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. .../2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din ... 2013 de 
instituire ca cadrului Orizont 2020 și ale 
Deciziei 2013/.../UE a Consiliului din 
... 2013 de instituire a programului 
specific pentru implementarea 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020);

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) demonstrarea, de către statele 
participante, reprezentate de secretariatul 
EUREKA, a faptului că programul este 
instituit în conformitate cu abordarea 
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ascendentă a Eurostars-2;

Or. en

Amendamentul 41
Christian Ehler

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) demonstrarea, de către statele 
participante, a faptului că Eurostars-2 
este instituit în conformitate cu principiile 
generale care guvernează cadrul Orizont 
2020;

Or. en

Justificare

Textul adăugat subliniază importanța respectării de către P2P-uri a principiilor generale 
aplicabile cadrului Orizont 2020, cum ar fi accesul liber, egalitatea de gen și 
nediscriminarea, asupra cărora s-a convenit în cadrul negocierilor privind programul 
Orizont 2020.

Amendamentul 42
Christian Ehler

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) demonstrarea, de către statele 
participante, că Eurostars-2 este instituit 
în conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 20 din Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din ... 2013 de instituire a 
programului Orizont 2020;

Or. en
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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 trebuie să le atingă.

Amendamentul 43
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) demonstrarea de către secretariatul 
Eureka a capacității sale de a pune în 
aplicare programul Eurostars-2, inclusiv de 
a primi, de a aloca și de a monitoriza 
contribuția financiară a Uniunii, în cadrul 
gestiunii indirecte a bugetului Uniunii în 
conformitate cu articolele 58, 60 și 61 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012;

(d) demonstrarea de către secretariatul 
Eureka a capacității sale de a pune în 
aplicare programul Eurostars-2, inclusiv de 
a primi, de a aloca și de a monitoriza 
contribuția financiară a Uniunii, în cadrul 
gestiunii indirecte a bugetului Uniunii în 
conformitate cu articolele 58, 60 și 61 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, 
respectând în totalitate abordarea 
ascendentă a programului Eurostars-2;

Or. en

Amendamentul 44
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) valorificarea, pe baza parametrilor de 
referință naționali, a contribuțiilor în 
natură aduse de administrațiile publice, 
îndeosebi entitățile publice de cercetare. 

Or. it
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Amendamentul 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu principiile 
transparenței și nediscriminării prevăzute 
la articolul 60 alineatul (1) și la 
articolul 128 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 966/2012, cererile 
de propuneri se publică pe portalul online 
dedicat participanților la programul 
Orizont 2020.

Or. en

Justificare

În cadrul negocierilor trilaterale privind Orizont 2020, instituțiile au convenit să promoveze 
o coerență mai pronunțată a tuturor posibilităților de cerere de propuneri finanțate în cadrul 
Orizont 2020. În acest scop, Comisia a promis să promoveze publicarea cererilor de 
propuneri organizate de PPP-uri și de P2P-uri pe portalul dedicat participanților la 
programul Orizont 2020. Acest amendament vizează să transforme o obligație autonomă într-
o cerință juridică, garantând informarea simplă și accesibilă a solicitanților.

Amendamentul 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 31 decembrie 2017, 
Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a programului Eurostars-2. 
Comisia întocmește un raport cu privire la 
evaluarea respectivă care include 
concluziile evaluării și observațiile sale. 
Comisia transmite raportul respectiv 
Parlamentului European și Consiliului până 
la data de 30 iunie 2018.

(1) Până la data de 31 decembrie 2017, 
Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a programului Eurostars-2. 
Comisia întocmește un raport cu privire la 
evaluarea respectivă care include 
concluziile evaluării și observațiile sale. 
Comisia transmite raportul respectiv 
Parlamentului European și Consiliului până 
la data de 30 iunie 2018. Evaluarea 
intermediară a Eurostars-2 pace parte din 
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evaluarea Orizont 2020 și se compilează 
cu aceasta.

Or. en

Amendamentul 47
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. După aprobarea clasamentului, fiecare 
stat participant finanțează participanții săi 
naționali la proiectele selectate pentru 
finanțare prin intermediul organismului 
național de finanțare desemnat și depune 
toate eforturile pentru a garanta că sunt 
finanțate primele 50 de proiecte din vârful 
clasamentului și cel puțin 50–75 % dintre 
proiectele situate peste praguri. Contribuția 
financiară acordată participanților este 
calculată în conformitate cu regulile 
privind finanțarea ale programului național 
al statului participant la Eurostars-2. 
Contribuția financiară a Uniunii este 
transferată de secretariatul Eureka către 
organismele naționale de finanțare cu 
condiția ca acestea din urmă să își fi achitat 
propria contribuție financiară la proiecte.

8. După aprobarea clasamentului, fiecare 
stat participant finanțează participanții săi 
naționali la proiectele selectate pentru 
finanțare prin intermediul organismului 
național de finanțare desemnat și depune 
toate eforturile pentru a garanta că sunt 
finanțate primele 100 de proiecte din vârful 
clasamentului și cel puțin 65–75 % dintre 
proiectele situate peste praguri. Contribuția 
financiară acordată participanților este 
calculată în conformitate cu regulile 
privind finanțarea ale programului național 
al statului participant la Eurostars-2. 
Contribuția financiară a Uniunii este 
transferată de secretariatul Eureka către 
organismele naționale de finanțare cu 
condiția ca acestea din urmă să își fi achitat 
propria contribuție financiară la proiecte.

Or. ro


