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Amendamentul 222
Jean-Pierre Audy

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 7a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități ratificată de Uniunea 
Europeană la 23 decembrie 2010,

Or. en

Amendamentul 223
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și încurajarea Uniunii să devină o 
economie competitivă și bazată pe
cunoaștere, lider la nivel mondial, inclusiv 
în industrie. În special centrele de 
excelență și de cercetare de frontieră sunt 
extrem de importante pentru atragerea în 
continuare a investițiilor private în 
cercetare și pentru stimularea creșterii 
economice, deoarece contribuie la 
creșterea competitivității Uniunii și 
accelerează transformarea Uniunii într-o 
societate bazată pe cunoaștere. Pentru 
urmărirea acestor obiective, Uniunea 
trebuie să ia măsuri de asigurare a punerii 
în aplicare a activităților de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și a activităților 
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demonstrative, să promoveze cooperarea 
internațională, să disemineze și să 
optimizeze rezultatele și să stimuleze 
formarea și mobilitatea.

Or. en

Amendamentul 224
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, femei și 
bărbați (conform principiului egalității de 
gen în termeni juridici și profesionali) 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, dată fiind nevoia
de a crea un profil al cercetătorului 
european.

Or. it

Amendamentul 225
Adam Gierek
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Potențialul intelectual este răspândit în mod egal pe teritoriul UE, spre deosebire de 
potențialul actual de cercetare.

Amendamentul 226
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

precum și favorizarea creșterii 
sustenabilității, a competitivității și a 
rezistenței 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 227
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare și inovare, 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 228
Adam Gierek



AM\906699RO.doc 7/183 PE492.656v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea are, de asemenea, obiectivul 
de a asigura existența condițiilor necesare 
competitivității industriei Uniunii. În acest 
sens, acțiunile ar trebui să aibă scopul de a 
promova o mai bună exploatare a 
potențialului industrial al politicilor de 
inovare, cercetare și dezvoltare 
tehnologică.

(2) Uniunea are, de asemenea, obiectivul 
de a asigura existența condițiilor necesare 
competitivității industriei Uniunii. În acest 
sens, acțiunile ar trebui să aibă scopul de a 
promova o mai bună exploatare a 
potențialului industrial existent și de a 
sprijini politica de promovare a inovării, 
cercetării și dezvoltării tehnologice, 
pentru a realiza o reindustrializare a 
Uniunii și o „a treia revoluție 
industrială”.

Or. pl

Justificare

În urma unei perioade în care producția a fost mutată din Europa în cea mai mare parte 
către Orientul Îndepărtat, o nouă revoluție industrială așteaptă Europa.

Amendamentul 229
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. Bugetul Uniunii ar 
trebui să reflecte acest obiectiv ambițios 
realizând o schimbare radicală spre 
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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.

finanțarea investițiilor orientate spre 
viitor, cum ar fi cercetarea, dezvoltarea și 
inovarea, iar acest lucru ar trebui să fie 
foarte vizibil într-o majorare substanțială 
a finanțării destinate cercetării, 
dezvoltării și inovării în Uniune față de 
nivelul de finanțare din 2013. 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.

Or. en

Justificare

Pentru a ne atinge obiectivele ambițioase UE2020, pentru a face față marilor noastre 
provocări și pentru a găsi o cale de ieșire din actuala criză economică, bugetul propus de 80 
de miliarde euro pentru Orizont 2020 nu este suficient și nu ține seama de recomandarea PE 
de a aloca programului 100 de miliarde euro. Bugetul propus reprezintă doar o majorare 
modestă (în jur de 6%) față de nivelul de finanțare a PC 7 în 2013.

Amendamentul 230
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 231
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 20204, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
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.

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 20204, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, la o politică 
industrială adaptată erei globalizării și la o 
agendă digitală pentru Europa. În plus, în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 referitoare la cercetare și 
inovare, politica de coeziune are un rol 
important de jucat prin consolidarea 
capacităților și asigurarea condițiilor care 
să permită excelența în beneficiul 
oamenilor de știință și al cercetătorilor, 
atât femei, cât și bărbați, și să le permită 
să realizeze o cercetare avansată și să 
garanteze o inovare de calitate și de cel 
mai înalt nivel.

Or. it

Amendamentul 232
Gaston Franco
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
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. Politica în domeniul 
inovării și politica de coeziune ar trebui să 
fie mai strâns legate prin includerea de 
„sprijin pentru competitivitatea 
industrială” la rubrica destinată 
specializării inteligente, cu asistență 
pentru realizarea nevoilor de capital de 
investiții. Astfel, s-ar contrabalansa 
inițiativele din anumite regiuni ale lumii 
care au devenit mult mai atrăgătoare 
pentru investitorii industriali decât 
Europa.
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Or. fr

Amendamentul 233
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 20204, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
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.

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 20204, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. Ar fi de dorit ca acest 
cadru de reglementare să servească și ca 
stimul pentru ca statele membre să își 
majoreze treptat bugetele pe care le alocă 
CDI, vizând stabilirea unui procent 
minim din PIB ca măsură; un mod de a 
încuraja această majorare ar fi stabilirea 
unei legături între condițiile minime de 
participare la programele și planurile de 
lucru din cadrul Orizont 2020 și 
respectarea acestei cerințe de către statele 
membre în care își au sediul persoanele 
juridice care realizează cererile, fapt care 
ar promova excelența și, în cele din urmă, 
egalitatea dintre țări. 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 



AM\906699RO.doc 13/183 PE492.656v01-00

RO

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.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament urmărește să stabilească obiectivul pe termen lung de a include o 
cerință referitoare la investiția statului membru în CDI drept una dintre condițiile minime 
necesare pentru a participa la acțiunile din cadrul programului Orizont 2020, cu scopul de a 
realiza un echilibru între nivelurile de excelență din statele membre.

Amendamentul 234
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
publice cu cercetarea și dezvoltarea, pentru 
a atrage investițiile private, ajungându-se 
astfel la un total cumulativ de 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 235
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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, contribuția la creștere și la 
convergența în rândul regiunilor 
europene și la asigurarea condițiilor care 
să permită excelența.

Or. en

Amendamentul 236
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, la o politică industrială adaptată 
erei globalizării, la obiectivele în materie 
de schimbări climatice și politică 
energetică 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.

Or. en

Amendamentul 237
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 infrastructurilor și prin
asigurarea condițiilor care să permită 
excelența.

Or. en

Amendamentul 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Parlamentul European a solicitat, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în 
rezoluția sa din 12 mai 2011, importanța 
unei Uniuni a inovării pentru transformarea 
Europei în contextul lumii post-criză, a 
subliniat, în rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
principalele lecții de învățat în urma 
evaluării intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare8.

(5) Parlamentul European a solicitat, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în 
rezoluția sa din 12 mai 2011, importanța 
unei Uniuni a inovării pentru transformarea 
Europei în contextul lumii post-criză, a 
subliniat, în rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
principalele lecții de învățat în urma 
evaluării intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare8. Prin urmare, 
programul Orizont 2020 ar trebui să 
beneficieze de o majorare substanțială de 
buget față de cel de al șaptelea program-
cadru, inclusiv de un transfer de cel puțin 
5% din bugetul politicii agricole comune 
din 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 239
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Parlamentul European a solicitat, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în 
rezoluția sa din 12 mai 2011, importanța 
unei Uniuni a inovării pentru transformarea 
Europei în contextul lumii post-criză, a 
subliniat, în rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
principalele lecții de învățat în urma 
evaluării intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare8.

(5) Parlamentul European a solicitat, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în 
rezoluția sa din 12 mai 2011, importanța 
unei Uniuni a inovării pentru transformarea 
Europei în contextul lumii post-criză, a 
subliniat, în rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
principalele lecții de învățat în urma 
evaluării intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare, solicitând totodată o 
dublare a bugetului comparativ cu cel de 
al șaptelea program-cadru.

Or. en

Amendamentul 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În Rezoluția sa din 11 noiembrie 
2010, Parlamentul European și-a 
exprimat, de asemenea, rezerva în ceea ce 
privește eliminarea cerinței juridice legate 
de un aviz emis de comitete de 
reprezentanți ai statelor membre cu 
privire la selectarea proiectelor care au 
impact asupra eticii, securității și apărării.

Or. en
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Justificare

Această cerință juridică aplicabilă în cel de al șaptelea program-cadru și sprijinită de 
Parlamentul European prin Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 este, de asemenea, legată de 
principiul UE de respectare a diversității culturale și a opțiunilor etice ale statelor membre, 
care trebuie luate în considerare pentru distribuirea finanțării adecvate și permite fluxul de 
informații către Parlamentul European și către publicul larg în cel mai bun mod cu putință, 
asigurând astfel transparența. 

Amendamentul 241
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Rezoluția Parlamentului European 
din 12 mai 2011 referitoare la inițiativa 
„O Uniune a inovării” a subliniat 
importanța accelerării inovării pentru a 
obține soluții la marile provocări societale 
comune cu care se confruntă societatea 
europeană, în special:
- schimbările demografice actuale: o 
societate pe cale de îmbătrânire, populația 
lumii în creștere (hrană, sănătate, 
prevenirea bolilor), urbanizare, coeziune 
socială și migrație;
- tranziția la gestionarea durabilă a 
resurselor (biologice și nebiologice): 
schimbările climatice, energia din surse 
regenerabile, eficiența energetică, 
eficiența resurselor, deficitul de apă, 
inundațiile și eforturile de a asigura și de 
a înlocui materiile prime critice;
-o bază economică solidă, stabilă, 
echitabilă și competitivă: redresare 
economică, exploatarea unei societăți 
bazate pe cunoaștere și creșterea 
competitivității UE și a ocupării forței de 
muncă.
Aceste trei provocări societale sunt 
interconectate și cuprind toate provocările 
cuprinse în pilonul al doilea din 
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programul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 242
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Una dintre provocările serioase vizate 
de programul Orizont 2020 este 
reprezentată de schimbările climatice; 
prin urmare, menționează în continuare 
că cercetarea științifică în domeniul 
climatologic care să investigheze cauzele 
schimbărilor climatice și prevenirea 
efectelor schimbărilor climatice prin 
definirea posibilităților de adaptare 
optimă ar trebui să joace un rol-cheie. 

Or. pl

Justificare

Obiectivul este de a ajunge la o înțelegere mai bună a schimbărilor climatice pentru a 
preveni ca efectele lor să se facă simțite și de a realiza investiții de adaptare costisitoare, dar 
necesare.

Amendamentul 243
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Comunicarea intitulată „Un buget 
pentru Europa 2020”, Comisia a propus să 
se abordeze printr-un singur cadru strategic 
comun pentru cercetare și inovare 
domeniile reglementate în perioada 2007-

(10) În Comunicarea intitulată „Un buget 
pentru Europa 2020”, Comisia a propus să 
se abordeze printr-un singur cadru strategic 
comun pentru cercetare și inovare 
domeniile reglementate în perioada 2007-
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2013 în cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare, 
componenta de inovare din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare, 
precum și Institutul European pentru 
Inovare și Tehnologie (EIT), în vederea 
îndeplinirii obiectivului Strategiei Europa 
2020 de creștere a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare la 3% din PIB până în 2020. 
În comunicarea menționată anterior, 
Comisia s-a angajat totodată să integreze 
schimbările climatice în programele de 
cheltuieli ale Uniunii și să direcționeze cel 
puțin 20 % din bugetul Uniunii pentru 
obiectivele legate de climă. Combaterea 
schimbărilor climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor sunt obiective care se 
consolidează reciproc în vederea realizării 
dezvoltării durabile. Obiectivele specifice 
legate de aceste două obiective ar trebui să 
fie completate cu celelalte obiective 
specifice ale Orizont 2020. Prin urmare, 
se preconizează că cel puțin 60 % din 
bugetul global al Programului-cadru 
Orizont 2020 ar trebui să fie legat de 
dezvoltarea durabilă. De asemenea, se 
estimează că cheltuielile legate de climă 
trebuie să depășească 35% din buget, 
inclusiv măsurile reciproc compatibile de 
îmbunătățire a eficienței resurselor. 
Comisia ar trebui să furnizeze informații 
privind amploarea și rezultatele 
sprijinului acordat obiectivelor referitoare 
la schimbări climatice. Cheltuielile legate 
de climă din cadrul Orizont 2020 ar trebui 
să fie urmărite în conformitate cu 
metodologia stabilită în comunicarea 
menționată anterior.

2013 în cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare, 
componenta de inovare din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare, 
precum și Institutul European pentru 
Inovare și Tehnologie (EIT), în vederea 
îndeplinirii obiectivului Strategiei Europa 
2020 de creștere a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare la 3% din PIB până în 2020. 
În comunicarea menționată anterior, 
Comisia s-a angajat totodată să integreze 
schimbările climatice în programele de 
cheltuieli ale Uniunii și să direcționeze cel 
puțin 20 % din bugetul Uniunii pentru 
obiectivele legate de climă. Combaterea 
schimbărilor climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor sunt obiective care se 
consolidează reciproc în vederea realizării 
dezvoltării durabile. Obiectivele specifice 
legate de aceste două obiective ar trebui să 
fie completate cu celelalte obiective 
specifice ale Orizont 2020.

Or. de

Amendamentul 244
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Comunicarea intitulată „Un buget 
pentru Europa 2020”13, Comisia a propus 
să se abordeze printr-un singur cadru 
strategic comun pentru cercetare și inovare 
domeniile reglementate în perioada 2007-
2013 în cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare, 
componenta de inovare din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare, 
precum și Institutul European pentru 
Inovare și Tehnologie (EIT), în vederea 
îndeplinirii obiectivului Strategiei Europa 
2020 de creștere a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare la 3% din PIB până în 2020. 
În comunicarea menționată anterior, 
Comisia s-a angajat totodată să integreze 
schimbările climatice în programele de 
cheltuieli ale Uniunii și să direcționeze cel 
puțin 20 % din bugetul Uniunii pentru 
obiectivele legate de climă. Combaterea 
schimbărilor climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor sunt obiective care se 
consolidează reciproc în vederea realizării 
dezvoltării durabile. Obiectivele specifice 
legate de aceste două obiective ar trebui să 
fie completate cu celelalte obiective 
specifice ale Orizont 2020. Prin urmare, se 
preconizează că cel puțin 60 % din bugetul 
global al Programului-cadru Orizont 2020 
ar trebui să fie legat de dezvoltarea 
durabilă. De asemenea, se estimează că 
cheltuielile legate de climă trebuie să 
depășească 35% din buget, inclusiv 
măsurile reciproc compatibile de 
îmbunătățire a eficienței resurselor. 
Comisia ar trebui să furnizeze informații 
privind amploarea și rezultatele sprijinului 
acordat obiectivelor referitoare la 
schimbări climatice. Cheltuielile legate de 
climă din cadrul Orizont 2020 ar trebui să 
fie urmărite în conformitate cu 
metodologia stabilită în comunicarea 
menționată anterior.

(10) În Comunicarea intitulată „Un buget 
pentru Europa 2020”, Comisia a propus să 
se abordeze printr-un singur cadru strategic 
comun pentru cercetare și inovare 
domeniile reglementate în perioada 2007-
2013 în cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare, 
componenta de inovare din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare, 
precum și Institutul European pentru 
Inovare și Tehnologie (EIT), în vederea 
îndeplinirii obiectivului Strategiei Europa 
2020 de creștere a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare la 3% din PIB până în 2020. 
În comunicarea menționată anterior, 
Comisia s-a angajat totodată să integreze 
aspectele legate de schimbările climatice în 
programele de cheltuieli ale Uniunii și să 
direcționeze cel puțin 20 % din bugetul 
Uniunii pentru obiectivele legate de 
pachetul climă-energie. Acțiunile în acest 
domeniu și utilizarea eficientă a resurselor 
sunt obiective care se consolidează 
reciproc în vederea realizării dezvoltării 
durabile, mai precis a unei dezvoltări care 
ține seama de coeziunea socială, de 
ecologie și de competitivitatea economică.
Obiectivele specifice legate de aceste două 
obiective ar trebui să fie completate cu 
celelalte obiective specifice ale Orizont 
2020. Prin urmare, se preconizează că cel 
puțin 60 % din bugetul global al 
Programului-cadru Orizont 2020 ar trebui 
să fie legat de dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, se estimează că cheltuielile 
legate de efectele schimbărilor climatice
trebuie să depășească 35% din buget, 
inclusiv măsurile reciproc compatibile de 
îmbunătățire a eficienței resurselor. 
Comisia ar trebui să furnizeze informații 
privind amploarea și rezultatele sprijinului 
acordat obiectivelor referitoare la 
schimbări climatice. Cheltuielile legate de 
climă din cadrul Orizont 2020 ar trebui să 
fie urmărite în conformitate cu 
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metodologia stabilită în comunicarea 
menționată anterior.

Or. pl

Justificare

Amendamentul specifică obiectivele pentru care bugetul UE va aloca fonduri semnificative 
care vizează promovarea dezvoltării durabile.

Amendamentul 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 
activități mai apropiate de piață, inclusiv 
instrumentele financiare inovatoare, 
precum și inovația netehnologică și socială,
și urmărește să răspundă nevoilor de 
cercetare ale unui larg spectru de politici 
ale Uniunii, punând accentul pe utilizarea 
pe scară cât mai largă și diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață.  Deși valoarea adăugată la nivelul 
Uniunii rezidă în principal în finanțarea 
de acțiuni de cercetare preconcurențiale, 
transnaționale și colaborative, care ar 
trebui să reprezinte nucleul programului 
Orizont 2020, este, de asemenea, necesar 
să se pună accentul pe utilizarea cât mai 
amplă cu putință și pe diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
susținute până în etapa de exploatare 
comercială. Prin urmare, Orizont 2020 ar 
trebui să sprijine toate etapele lanțului 
cercetării și inovării, inclusiv cercetarea 
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program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

de bază, cercetarea aplicată, transferul de 
cunoștințe, instrumentele financiare 
inovatoare, precum și inovația 
netehnologică și socială. Orizont 2020 ar 
trebui să aplice o scală diferențiată, 
conform căreia cu cât activitățile sprijinite 
sunt mai aproape de piață, cu atât ar 
trebui să fie mai redusă partea finanțată 
de Orizont 2020 și cu atât mai mare 
partea care ar trebui să atragă finanțare 
din alte surse, cum ar fi fondurile 
structurale, finanțare națională/regională 
sau din sectorul privat. Prioritățile Orizont 
2020 ar trebui să fie susținute, de 
asemenea, de un program privind 
cercetarea și formarea profesională în 
domeniul nuclear, elaborat în temeiul 
Tratatului Euratom.

Or. en

Amendamentul 246
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Deși valoarea adăugată la nivelul 
Uniunii rezidă în principal în finanțarea 
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activități mai apropiate de piață, inclusiv
instrumentele financiare inovatoare, 
precum și inovația netehnologică și socială, 
și urmărește să răspundă nevoilor de 
cercetare ale unui larg spectru de politici 
ale Uniunii, punând accentul pe utilizarea 
pe scară cât mai largă și diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

de acțiuni de cercetare preconcurențiale, 
transnaționale și colaborative, care ar 
trebui să reprezinte nucleul programului
Orizont 2020, este, de asemenea, necesar 
să se pună accentul pe utilizarea cât mai 
amplă cu putință și pe diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
susținute până în etapa de exploatare 
comercială. Prin urmare, Orizont 2020 ar 
trebui să sprijine toate etapele lanțului
cercetării și inovării, inclusiv cercetarea 
de bază, cercetarea aplicată, transferul de 
cunoștințe, instrumentele financiare 
inovatoare, precum și inovația 
netehnologică și socială. Orizont 2020 ar 
trebui să mobilizeze în mod considerabil 
alte surse, prin care activitățile apropiate 
de piață ar trebui să atragă finanțare de la 
fondurile structurale, finanțare 
națională/regională și din sectorul privat.
Prioritățile Orizont 2020 ar trebui să fie 
susținute, de asemenea, de un program 
privind cercetarea și formarea profesională 
în domeniul nuclear, elaborat în temeiul 
Tratatului Euratom.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se ofere un sprijin continuu pentru activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, 
dar ar trebui să se păstreze echilibrul corect. Punctul central al Orizont 2020 ar trebui să 
rămână proiectele de cercetare și dezvoltare transnaționale, colaborative și pre-
concurențiale, iar rezultatele acestor proiecte ar trebui să aibă un impact real și să fie mai 
bine utilizate în scopul creării de noi produse și servicii care să ajute la gestionarea 
provocărilor societale și la exploatarea oportunităților economice. Cu cât activitatea este mai 
aproape de piață, cu atât este necesară mai puțină finanțare din partea Orizont 2020 și 
această finanțare este mai puțin dorită, dată fiind și dimensiunea fondurilor asociate acestui 
tip de activități.

Amendamentul 247
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 
activități mai apropiate de piață, inclusiv 
instrumentele financiare inovatoare,
precum și inovația netehnologică și socială, 
și urmărește să răspundă nevoilor de 
cercetare ale unui larg spectru de politici 
ale Uniunii, punând accentul pe utilizarea 
pe scară cât mai largă și diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 
cercetarea de frontieră și de vârf, activități 
mai apropiate de piață, precum și inovația 
netehnologică și socială, și urmărește să 
răspundă nevoilor de cercetare ale unui 
larg spectru de politici ale Uniunii, punând 
accentul pe utilizarea pe scară cât mai largă 
și diseminarea cunoștințelor generate de 
activitățile finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

Or. en

Amendamentul 248
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul-cadru pentru cercetare și (11) Programul-cadru pentru cercetare și 
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inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 
activități mai apropiate de piață, inclusiv 
instrumentele financiare inovatoare, 
precum și inovația netehnologică și socială, 
și urmărește să răspundă nevoilor de 
cercetare ale unui larg spectru de politici 
ale Uniunii, punând accentul pe utilizarea 
pe scară cât mai largă și diseminarea 
cunoștințelor generate de activitățile 
finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider 
mondial în sectorul industrial în vederea 
sprijinirii întreprinderilor, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și a 
inovării, și abordarea provocărilor 
societale, pentru a contracara în mod direct 
provocările identificate în Strategia Europa 
2020 prin sprijinirea activităților de 
cercetare care acoperă întregul spectru, de 
la cercetare la piață. Orizont 2020 ar trebui 
să sprijine toate etapele lanțului inovării, în 
special activități mai apropiate de piață, 
inclusiv instrumentele financiare 
inovatoare, precum și inovația 
netehnologică și socială, și urmărește să 
răspundă nevoilor de cercetare ale unui 
larg spectru de politici ale Uniunii, punând 
accentul pe utilizarea pe scară cât mai largă 
și diseminarea cunoștințelor, sub formă de 
rezultate, artefacte, metode și procese 
științifice și de inovare, generate de 
activitățile finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

Or. en

Amendamentul 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a asigura echilibrul adecvat 
între tipul de cercetare, dezvoltare și 
inovare bazat pe consens și cel de ruptură, 
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cel puțin 35% din bugetul alocat 
provocărilor societale și poziției de lider în 
sectorul industrial ar trebui să urmeze o 
logică ascendentă, cu cereri deschise și 
fără teme de definite în prealabil, deschise 
tuturor participanților. În plus, ar trebui 
realizat un echilibru adecvat în cadrul 
provocărilor societale și al tehnologiilor 
generice și industriale între proiectele mai 
mici și proiectele mai mari, ținând cont de 
structura specifică a sectorului, tipul de 
activitate, tehnologie și peisajul cercetării.

Or. en

Amendamentul 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Deși valoarea adăugată la nivelul 
Uniunii rezidă în principal în finanțarea 
de acțiuni de cercetare preconcurențiale, 
transnaționale și colaborative, care ar 
trebui să atingă în cadrul programului 
Orizont 2020 cel puțin nivelurile din cel 
de al șaptelea program-cadru, este 
necesar să se pună un accent deosebit pe 
trecerea la finanțarea inovării în cadrul 
Orizont 2020. Instrumentul „Calea rapidă 
spre inovare” prevede un proces de 
selecție accelerat și un concept care să 
țină seama de adecvarea la scop pentru a
asigura realizarea rapidă a proiectelor de 
inovare. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, inclusiv 
instrumentele financiare inovatoare, 
precum și inovația netehnologică și 
socială.

Or. en
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Justificare

Este important să se acorde activităților de cercetare, dezvoltare și inovare un sprijin 
continuu pentru a asigura transferul eficient al cunoștințelor și tehnologiei, dar echilibrul 
adecvat ar trebui păstrat. Punctul central al Orizont 2020 ar trebui să rămână proiectele de 
cercetare și dezvoltare transnaționale, colaborative și preconcurențiale, iar pentru a asigura 
faptul că rezultatele acestor proiecte au un impact real și sunt utilizate în scopul creării de 
noi produse și servicii care să ajute la gestionarea provocărilor societale și la exploatarea 
oportunităților economice, trebuie să se depună mai multe eforturi.

Amendamentul 251
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cadrul triunghiului cunoașterii 
format din cercetare, educație și inovare, 
comunitățile cunoașterii și inovării din 
cadrul Institutului European de Inovare și 
Tehnologie ar trebui să aibă o contribuție 
importantă la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute de Orizont 2020, inclusiv 
provocările societale, în special prin 
integrarea cercetării, educației și inovării. 
În vederea asigurării complementarității 
în cadrul Orizont 2020 și a absorbției 
corespunzătoare a fondurilor, contribuția 
financiară destinată Institutului 
European de Inovare și Tehnologie ar 
trebui acordată în două alocări, cu 
mențiunea că a doua alocare se va face cu 
condiția unei evaluări prealabile.

(13) În cadrul triunghiului cunoașterii 
format din cercetare, educație și inovare, 
comunitățile cunoașterii și inovării din 
cadrul Institutului European de Inovare și 
Tehnologie ar trebui să aibă o contribuție 
importantă la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute de Orizont 2020, inclusiv 
provocările societale, în special prin 
integrarea cercetării, educației și inovării. 
Pentru a evalua valoarea adăugată a 
comunităților cunoașterii și inovării în 
raport cu alte tipuri de parteneriate 
publice-private, Comisia ar trebui să 
realizeze o evaluare cuprinzătoare a 
tuturor tipurilor de parteneriate publice-
private înființate în cadrul diferitelor sale 
programe de cercetare și inovare în 
vederea raționalizării și simplificării 
peisajului cercetării și inovării în viitorul 
program-cadru. Evaluarea va analiza cel 
mai eficient, deschis și transparent cadru 
și model de guvernare pentru a asigura 
participarea unei game diverse de actori și 
părți interesate, în special a 
universităților, organizațiilor de cercetare 
și IMM-urilor.
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Or. en

Amendamentul 252
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cadrul triunghiului cunoașterii 
format din cercetare, educație și inovare, 
comunitățile cunoașterii și inovării din 
cadrul Institutului European de Inovare și 
Tehnologie ar trebui să aibă o contribuție 
importantă la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute de Orizont 2020, inclusiv 
provocările societale, în special prin 
integrarea cercetării, educației și inovării. 
În vederea asigurării complementarității în 
cadrul Orizont 2020 și a absorbției 
corespunzătoare a fondurilor, contribuția 
financiară destinată Institutului European 
de Inovare și Tehnologie ar trebui acordată 
în două alocări, cu mențiunea că a doua 
alocare se va face cu condiția unei evaluări 
prealabile.

(13) În cadrul triunghiului cunoașterii 
format din cercetare, educație și inovare, 
comunitățile cunoașterii și inovării din 
cadrul Institutului European de Inovare și 
Tehnologie ar trebui să aibă o contribuție 
importantă la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute de Orizont 2020, inclusiv 
provocările societale, în special prin 
integrarea cercetării, educației și inovării. 
IET reprezintă unicul instrument din 
cadrul Orizont 2020 care pune un accent 
puternic pe dimensiunea educațională a 
triunghiului cunoașterii și promite să 
abordeze „paradoxul european” prin 
intermediul educației antreprenoriale, 
ceea ce va conduce la înființarea de 
întreprinderi noi sau prin separare (spin-
offs) inovatoare și bazate pe cunoaștere.  
În vederea asigurării complementarității în 
cadrul Orizont 2020 și a absorbției 
corespunzătoare a fondurilor, contribuția 
financiară destinată Institutului European 
de Inovare și Tehnologie ar trebui acordată 
în două alocări, cu mențiunea că a doua 
alocare se va face cu condiția unei evaluări 
prealabile, pe baza performanței generale 
a IET și a fiecărei comunități ale 
cunoașterii și inovării.

Or. en

Amendamentul 253
Marisa Matias
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
obiectivele parteneriatelor europene pentru 
inovare în conformitate cu inițiativa 
emblematică „O Uniune a inovării”, 
reunind toți protagoniștii relevanți din 
întregul lanț al cercetării și inovării în 
vederea raționalizării, simplificării și unei 
coordonări îmbunătățite între instrumente 
și inițiative.

(14) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
obiectivele parteneriatelor europene pentru 
inovare în conformitate cu inițiativa 
emblematică „O Uniune a inovării”, 
reunind toți protagoniștii relevanți din 
întregul lanț al cercetării și inovării, o 
atenție deosebită acordându-se includerii 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
universităților mici și mijlocii, a centrelor 
de cercetare de scară redusă și a societății 
civile, în vederea raționalizării, 
simplificării și unei coordonări 
îmbunătățite între instrumente și inițiative.

Or. en

Amendamentul 254
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor, care sunt în număr 
foarte mic implicate în programe de 
cercetare, în ciuda măsurilor deja în 
vigoare, și ar trebui să fie accesibil noilor 
participanți, în special din cadrul societății 
civile. Orizont 2020 reunește întreaga 
gamă a sprijinului acordat cercetării și 
inovării într-un cadru strategic comun, care 
cuprinde o gamă simplificată de reguli, și 
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trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

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. fr

Amendamentul 255
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Având în vedere acțiunile realizate 
cu scopul de a continua externalizarea 
finanțării acordate de Uniune pentru 
cercetare și inovare, metoda și valoarea 
externalizării ar trebui stabilită pe baza 
rezultatelor unei evaluări independente de 
impact, care să analizeze toate avantajele 
diverselor forme de externalizare, cum ar 
fi inițiativele tehnologice comune, 
parteneriatele publice-private sau 
agențiile executive de cercetare.

Or. en

Amendamentul 257
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Utilizarea cererilor deschise cu 
proceduri rapide special concepute ar 
trebui extinsă la cercetarea și dezvoltarea 
colaborative în anumite domenii urgente, 
pentru a accelera exploatarea rezultatelor 
cercetării și pentru a garanta că 
oportunitățile sunt realizate atunci când 
rapiditatea este extrem de importantă.

Or. en

Amendamentul 258
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)



PE492.656v01-00 34/183 AM\906699RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Dat fiind faptul că Comisia 
intenționează să externalizeze într-o mai 
mare măsură finanțarea Uniunii pentru 
cercetare și inovare, metoda de realizare 
și amploarea externalizării ar trebui 
stabilite în conformitate cu constatările 
unei evaluări independente de impact care 
să analizeze toate avantajele și 
dezavantajele diverselor forme de 
externalizare, inclusiv a inițiativelor 
tehnologice comune, a acordurilor privind 
programele de parteneriat și a agențiilor, 
cum ar fi Agenția Executivă pentru 
Cercetare, care să abordeze chestiuni 
precum costul, eficacitatea, viteza și 
calitatea și care să țină seama de 
experiența tuturor părților interesate în 
cercetarea europeană.

Or. fr

Amendamentul 259
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Ar trebui să se țină seama de 
Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități 
ratificată de Uniunea Europeană la 23 
decembrie 2010.

Or. es

Justificare

Trimiterea la această convenție va reaminti de drepturile persoanelor cu dizabilități.
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Amendamentul 260
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Având în vedere intențiile declarate 
ale Comisiei Europene de a externaliza
într-o mai mare măsură finanțarea 
Uniunii pentru cercetare și inovare, 
metoda de realizare și amploarea 
externalizării ar trebui stabilite în 
conformitate cu rezultatele unei evaluări 
independente de impact.  Evaluarea ar 
trebui să analizeze toate avantajele și 
dezavantajele diverselor forme de 
externalizare (cum ar fi inițiativele 
tehnologice comune, parteneriatele 
publice-private, Agenția Executivă pentru 
Cercetare), ținând seama de cost, 
eficiență, viteză și calitate, precum și de 
contribuția unei game largi de părți 
interesate și de experți în cercetare din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 261
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Utilizarea cererilor deschise cu 
proceduri specifice accelerate ar trebui 
extinsă la cercetarea și dezvoltarea 
colaborative în anumite domenii urgente, 
pentru a garanta că rezultatele 
cercetărilor pot fi valorificate mai rapid.

Or. fr
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Amendamentul 262
Henri Weber

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În temeiul articolului 182 alineatul (1) 
din TFUE, programul-cadru stabilește 
suma maximă totală și normele detaliate 
ale participării financiare a Uniunii la 
programul-cadru și cotele-parte 
corespunzătoare pentru fiecare activitate 
prevăzută.

(16) În temeiul articolului 182 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
programul-cadru stabilește suma maximă 
totală și normele detaliate ale participării 
financiare a Uniunii la programul-cadru și 
cotele-parte corespunzătoare pentru fiecare 
activitate prevăzută la articolul 180 din 
tratat.

Or. fr

Amendamentul 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În temeiul articolului 182 alineatul (1) 
din TFUE, programul-cadru stabilește 
suma maximă totală și normele detaliate 
ale participării financiare a Uniunii la 
programul-cadru și cotele-parte 
corespunzătoare pentru fiecare activitate 
prevăzută.

(16) În temeiul articolului 182 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
programul-cadru stabilește suma maximă 
totală și normele detaliate ale participării 
financiare a Uniunii la programul-cadru și 
cotele-parte corespunzătoare pentru fiecare 
activitate prevăzută la articolul 180 din 
tratat.

Or. fr

Justificare

Articolul 180 din TFUE stabilește activitățile care pot fi desfășurate în programul-cadru și la 
articolul 182, „stabilește suma maximă totală și normele detaliate ale participării financiare 
a Uniunii la programul-cadru și cotele-parte corespunzătoare pentru fiecare activitate 
prevăzută”.
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Amendamentul 264
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru ca Parlamentul European să 
își poată exercita funcția de control politic 
și pentru a asigura transparența și 
răspunderea, astfel cum este prevăzut în 
Tratat, Comisia ar trebui să informeze în 
mod regulat și corespunzător Parlamentul 
cu privire la toate aspectele pertinente 
referitoare la punerea în aplicare a 
acestui program, inclusiv la pregătirea și 
elaborarea programelor de lucru, la 
executarea și potențiala necesitate de a 
ajusta defalcarea bugetară și la 
dezvoltarea indicatorilor de performanță 
în temeiul obiectivelor urmărite și al 
rezultatelor așteptate.

Or. en

Amendamentul 265
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE.

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE. Nu ar mai trebui înființate 
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întreprinderi comune în temeiul 
articolului 187 din TFUE. Înființarea de 
parteneriate publice-private ar trebui să 
fie excepțională și justificată de 
demonstrarea faptului că niciun alt tip de 
mecanism de finanțare nu poate realiza 
aceleași obiective. În plus, Comisia ar 
trebui să realizeze o evaluare 
cuprinzătoare și o revizuire a diferitelor 
tipuri de parteneriate publice-private 
instituite (cum ar fi inițiativele 
tehnologice comune, parteneriatele 
publice-private din cadrul planului 
european de redresare din 2009, inițiativa 
industrială europeană din cadrul planului 
SET și comunitățile cunoașterii și inovării 
din cadrul Institutului European pentru 
Tehnologie), pentru a identifica normele 
de guvernanță și de funcționare cele mai 
eficiente, mai deschise și mai 
transparente, care vor permite cea mai 
amplă participare a părților interesate 
relevante, implicarea unui număr mare de 
IMM-uri, generarea și transmiterea de 
cunoștințe și evitarea corespunzătoare a 
conflictului de interese.

Or. en

Amendamentul 266
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce,  în anumite condiții și de la 
caz la caz,  la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
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187 din TFUE. 187 din TFUE. Aceste programe sau 
acorduri suplimentare ar trebui să aibă o 
valoare adăugată europeană clară, să se 
bazeze pe parteneriate autentice, să 
completeze alte activități din cadrul 
Orizont 2020 și să fie cât mai inclusive cu 
putință în ceea ce privește participarea 
statelor membre, a IMM-urilor sau a 
industriei, a universităților și a 
organizațiilor de cercetare și tehnologie.

Or. en

Justificare

Tendința PC7 spre externalizarea unei părți din buget prin crearea de parteneriate a fost 
accentuată în propunerea actuală. Deși această opțiune are potențial de a realiza un efect de 
pârghie mai puternic și răspunde logicii unei mai bune organizări a cadrului european de 
cercetare, încrederea excesivă în acest gen de structură (PPP și P2P) nu este foarte realistă 
în acest moment și poate fi realizată doar de puține părți interesate, cauzând o și mai mare 
polarizare a bazei noastre științifice și tehnologice.

Amendamentul 267
Henri Weber

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE.

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce, în anumite condiții, la crearea 
unor programe suplimentare la care să 
participe numai anumite state membre, la 
participarea Uniunii la programe derulate 
de mai multe state membre, la înființarea 
unor întreprinderi comune sau la încheierea 
altor acorduri în temeiul articolelor 184, 
185 și 187 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
programe sau acorduri suplimentare ar 
trebui să aibă o valoare adăugată 
europeană clară, să se bazeze pe 
parteneriate autentice, să completeze alte 
activități din cadrul Orizont 2020 și să fie 
cât mai incluzive cu putință în ceea ce 
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privește participarea statelor membre sau 
a industriei UE.

Or. fr

Amendamentul 268
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE.

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce, în anumite condiții, la crearea 
unor programe suplimentare la care să 
participe numai anumite state membre, la 
participarea Uniunii la programe derulate 
de mai multe state membre, la înființarea 
unor întreprinderi comune sau la încheierea 
altor acorduri în temeiul articolelor 184, 
185 și 187 din TFUE. Aceste programe 
sau acorduri suplimentare ar trebui să 
aibă o valoare adăugată europeană clară, 
să se bazeze pe parteneriate autentice, să 
completeze alte activități din cadrul 
Orizont 2020 și să fie cât mai incluzive cu 
putință în ceea ce privește participarea 
statelor membre sau a industriei Uniunii 
Europene.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament, prin precizarea condițiilor specifice care trebuie îndeplinite, are 
scopul de a defini cazurile în care doar anumite state membre pot avea acces la programe 
sau acorduri suplimentare.

Amendamentul 269
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE.

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce, în condiții specifice și 
transparente, la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 și 
187 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o 
bună informare a cetățenilor și a 
societății civile cu privire la aspectele 
legate de cercetare și inovare prin 
promovarea educației științifice, prin 
facilitarea accesului la cunoștințe 
științifice, prin dezvoltarea unor agende de 
cercetare și inovare responsabile care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile și prin 
facilitarea participării acestora la 
activitățile din cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate, Orizont 2020 ar trebui 
să favorizeze cercetarea și inovarea 
responsabile, prin participarea activă a 
actorilor societali (cercetători, cetățeni și 
societatea civilă, factori de decizie politică 
și industrie) la procesul de cercetare și 
inovare, în special asigurând integrarea 
dimensiunii de gen, prin promovarea 
educației științifice, prin garantarea 
respectării legislației etice și prin 
promovarea caracterului urgent al 
aderării la cele mai înalte standarde etice 
la nivel mondial, prin creșterea 
accesibilității și gradului de reutilizare a 
rezultatelor cercetărilor finanțate din 
fonduri publice, în special a datelor și a 
publicațiilor științifice), prin facilitarea 
accesului la cunoștințe științifice, prin 
dezvoltarea unui cadru de guvernare care 
să răspundă preocupărilor și așteptărilor 



PE492.656v01-00 42/183 AM\906699RO.doc

RO

cetățenilor și ale societății civile și care să 
faciliteze participarea acestora la 
activitățile din cadrul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 271
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință,
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare 
și inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea 
unor agende de cercetare și inovare 
responsabile care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile și prin facilitarea
participării acestora la activitățile din 
cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate, Orizont 2020 ar trebui: 
să promoveze participarea activă și o bună 
informare a cetățenilor, a societății civile și 
a actorilor societali (cercetători, cetățeni 
și societatea civilă, factori de decizie 
politică și industrie) în ceea ce privește 
procesul de cercetare și inovare; să 
asigure integrarea dimensiunii de gen; să 
promoveze o educație științifică excelentă; 
să garanteze respectarea legislației etice și 
să promoveze caracterul urgent și 
aderarea la cele mai înalte standarde etice 
la nivel mondial; să crească 
accesibilitatea și gradul de reutilizare a 
rezultatelor cercetărilor finanțate din 
fonduri publice, în special a datelor și a 
publicațiilor științifice; să dezvolte agende 
de cercetare și inovare și cadre de 
guvernanță responsabile care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile și prin consolidarea
participării acestora la stabilirea 
priorităților de cercetare pentru
activitățile din cadrul Orizont 2020.

Or. en
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Amendamentul 272
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o 
bună informare a cetățenilor și a 
societății civile cu privire la aspectele 
legate de cercetare și inovare prin 
promovarea educației științifice, prin 
facilitarea accesului la cunoștințe 
științifice, prin dezvoltarea unor agende de 
cercetare și inovare responsabile care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile și prin 
facilitarea participării acestora la 
activitățile din cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate, Orizont 2020 ar trebui 
să favorizeze cercetarea și inovarea 
responsabile prin angajarea activă a 
actorilor societali (cercetători, cetățeni și 
societatea civilă, factori de decizie politică 
și industrie) în procesul de cercetare și 
inovare, garantând în special că 
dimensiunea de gen este luată în 
considerare, și prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 
agende de cercetare și inovare responsabile 
care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020. 

Or. es

Justificare

Prezentul amendament oferă o mai bună formulare considerentului, accentuând ideea de 
participare a tuturor actorilor societali și evidențiind faptul că dimensiunea de gen trebuie 
luată în considerare.

Amendamentul 273
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
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informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 
agende de cercetare și inovare responsabile 
care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020.

informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice prin crearea unei 
baze de date cu toate rezultatele 
cercetărilor, prin dezvoltarea unor agende 
de cercetare și inovare responsabile care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile și prin 
facilitarea participării acestora la 
activitățile din cadrul Orizont 2020.
Angajamentul cetățenilor și al societății 
civile ar trebui însoțite de activități de 
informare a publicului pentru a genera și 
a încuraja sprijin public pentru program.

Or. en

Amendamentul 274
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 
agende de cercetare și inovare responsabile 
care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin reducerea decalajului în 
materie digitală, de cercetare și inovare și 
prin abordarea analfabetismului digital,
prin facilitarea accesului la cunoștințe 
științifice, prin dezvoltarea unor agende de 
cercetare și inovare responsabile care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile și prin 
facilitarea participării acestora la 
activitățile din cadrul Orizont 2020.

Or. en
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Amendamentul 275
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 
agende de cercetare și inovare responsabile 
care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin angajarea în 
consultare, prin dezvoltarea unor agende 
de cercetare și inovare responsabile care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile și prin 
facilitarea și sprijinirea participării 
acestora la activitățile din cadrul Orizont 
2020.

Or. fr

Amendamentul 276
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 
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agende de cercetare și inovare responsabile 
care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020.

agende de cercetare și inovare responsabile 
și etice care să răspundă preocupărilor,
nevoilor și așteptărilor cetățenilor și ale 
societății civile și prin facilitarea 
participării acestora la activitățile din 
cadrul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Autoritățile regionale europene au 
un rol important în realizarea Spațiului 
european de cercetare și în asigurarea 
unei coordonări eficiente a 
instrumentelor financiare ale Uniunii, în 
special în promovarea legăturilor dintre 
Orizont 2020 și fondurile structurale, în 
cadrul strategiilor de specializare 
inteligentă. Regiunile joacă, de asemenea, 
un rol-cheie în diseminarea și punerea în 
aplicare a rezultatelor programului 
Orizont 2020 și în oferirea de instrumente 
de finanțare suplimentară, cum ar fi 
achizițiile publice.

Or. en

Amendamentul 278
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății. Natura inter- și 
transdisciplinară a provocărilor societale, 
precum și nevoia de legături și interfețe 
transversale cu Orizont 2020 necesită 
înființarea de comitete directoare 
specifice. Comitetele ar trebui să fie 
compuse din părți interesate relevante din 
mediul academic, industrie, din rândul 
utilizatorilor finali și al societății civile, de 
maximă reputație și posedând cunoștințe 
de specialitate corespunzătoare, 
asigurând diversitatea în cazul tuturor 
sectoarelor și domeniilor de cercetare 
vizate. Comitetele ar trebui să furnizeze 
Comisiei contribuții și consiliere cu 
privire la strategia globală legată de 
provocarea societală vizată, instituirea 
programelor sale de lucru și domeniile și 
criteriile privind cererile de oferte.

Or. en

Justificare

Trecerea către cros-, inter- și transdisciplinaritate (prin mutarea accentului de la teme la 
marile provocări) necesită un mecanism nou pentru a stabili o agendă de cercetare și inovare 
care ar trebui să implice toate părțile interesate diferite din domeniul cercetării, industriei și 
din societate, inclusiv utilizatori finali.

Amendamentul 279
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

interesate din toate sectoarele vizate și este 
necesar să se permită o marjă suficientă de 
flexibilitate pentru a ține cont de noile 
evoluții și de abordările ascendente, în 
special în ceea ce privește domeniile 
emergente ale științei și tehnologiei și 
cercetarea inter- și transdisciplinară. Este 
necesar să se recurgă în permanență la 
expertiză externă pe parcursul derulării 
programului-cadru Orizont 2020. Se va 
ține seama de contribuția structurilor
relevante, cum ar fi Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) și 
comunitățile sale ale cunoașterii și 
inovării, platformele tehnologice europene, 
inițiativele de programare în comun și 
parteneriatele europene pentru inovare, dat 
fiind rolul lor crucial în procesul de 
identificare a nevoilor de cercetare.

Or. en

Amendamentul 280
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale cetățenilor,
societății, politicilor, științei și tehnologiei 
și industriei. Agendele trebuie stabilite în 
mod transparent și participativ, în strânsă 
legătură cu toate părțile interesate 
relevante din toate sectoarele vizate,
inclusiv cu reprezentanți ai comunității 
științifice, cercetători, sectorul public, 
organizațiile societății civile și IMM-uri.
Este necesar să se recurgă în permanență la 
expertiză externă echilibrată pe parcursul 
derulării programului-cadru Orizont 2020, 
utilizându-se totodată structurile relevante, 
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de programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

cum ar fi platformele tehnologice 
europene, inițiativele de programare în 
comun și parteneriatele europene pentru 
inovare, garantându-se totuși evitarea 
conflictelor de interese.

Or. en

Amendamentul 281
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Platformele tehnologice sunt cruciale în reunirea cercetătorilor și experților care reprezintă 
actorii principali din diferite sectoare.  Acestea dezvoltă planuri de implementare și sprijină 
Comisia Europeană și statele membre în a asigura implementarea eficace. Platformele au 
nevoie de resurse financiare și umane considerabile și trebuie recunoscut rolul lor important 
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în a sprijini Comisia în definirea agendei de cercetare.

Amendamentul 282
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În cadrul priorității acordate 
provocărilor societale ar trebui urmată o 
abordare bazată pe provocări, în cadrul 
căreia știința fundamentală, cercetarea 
aplicată, transferul de cunoștințe și 
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inovarea sunt componente la fel de 
importante și interconectate. Pentru a 
asigura echilibrul adecvat între tipul de 
cercetare, dezvoltare și inovare bazat pe 
consens și cel de ruptură, cel puțin 15% 
din bugetul alocat provocărilor societale 
ar trebui să urmeze o logică ascendentă, 
cu cereri deschise și fără teme definite în 
prealabil. În plus, ar trebui realizat un 
echilibru adecvat în cadrul provocărilor 
societale și al priorităților legate de 
calitatea de lider industrial între 
proiectele mai mici și proiectele de 
amploare, ținând cont de structura 
specifică a sectorului, de tipul de 
activitate, de peisajul tehnologic și de 
cercetare, asigurând totodată o rată 
ridicată de reușită.

Or. en

Amendamentul 284
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura un proces 
transparent și eficient de implementare, 
ar trebui stabilite foi de parcurs 
orientative multianuale pentru fiecare 
obiectiv specific și temă transversală la 
începutul programării  și ar trebui să se 
tindă spre un proces scurt și transparent 
de elaborare a programelor de lucru 
anuale. Atunci când întocmește foi de 
parcurs și programe de lucru, Comisia ar 
trebui să implice și să informeze 
Parlamentul European și Consiliul în 
mod oportun și adecvat. Este necesar să 
se recurgă în permanență la expertiză 
externă pe parcursul derulării 
programului Orizont 2020, utilizându-se 
totodată structurile relevante, cum ar fi 
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consiliile consultative sectoriale, nou-
înființatele comitete directoare, 
platformele tehnologice europene, 
inițiativele de programare în comun și 
parteneriatele europene pentru inovare.

Or. en

Amendamentul 285
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura echilibrul adecvat 
între tipul de cercetare, dezvoltare și 
inovare bazat pe consens și cel de ruptură, 
cel puțin 15% din bugetul alocat 
priorității provocărilor societale și 
obiectivului specific privind poziția de 
lider în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale din cadrul priorității legate de 
poziția de lider în sectorul industrial ar 
trebui să urmeze o logică ascendentă și 
orientată spre cercetare în conformitate 
cu prioritățile stabilite. Mai mult, ar 
trebui să se găsească echilibrul corect în 
cadrul priorităților legate de„provocările 
societale” și de „poziția de lider în 
sectorul industrial” între proiectele mici și 
cele de amploare, ținând cont de structura 
sectorului specific, de tipul de activitate, 
de tehnologie și de peisajul cercetării.

Or. en

Amendamentul 286
Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a fi competitivă la nivel 
mondial, pentru a face față în mod eficace 
marilor provocări societale și pentru a 
îndeplini obiectivele Strategiei Europa 
2020, Uniunea ar trebui să utilizeze toate 
resursele umane de care dispune. Orizont 
2020 ar trebui să reprezinte un catalizator
și un stimul puternic pentru realizarea 
spațiului european al cercetării (SEC)
prin sprijinirea activităților deosebite care 
să atragă, să rețină, să formeze și să 
dezvolte talente în domeniul cercetării și 
al inovării. Pentru a atinge acest scop și 
pentru a spori transferul de cunoștințe și 
numărul și calitatea cercetătorilor, 
activitățile de construire a capitalului 
uman, inclusiv cele care vizează în special 
tinerii și femeile, ar trebui să reprezinte 
un element standard în cadrul tuturor 
activităților de cercetare și inovare 
finanțate de Uniune.

Or. en

Amendamentul 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Industria și IMM-urile sunt 
esențiale pentru a aduce pe piață 
rezultatele cercetărilor. Orizont 2020 ar 
trebui să mobilizeze investițiile din 
sectorul privat în CDI pentru a aduce 
investițiile combinate publice și private 
destinate C&D la 3% din PIB, la care 
sectorul privat ar trebui să contribuie cu 
două treimi.
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Or. en

Justificare

Concluziile Consiliului din martie 2010.

Amendamentul 288
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Ar trebui create platforme de dialog 
între organizațiile societății civile și 
cercetători în cadrul fiecărui obiectiv 
specific al priorităților legate de „poziția 
de lider în ceea ce privește tehnologiile 
generice și industriale” și în cadrul 
priorității legate de „provocările 
societale”, pentru discutarea priorităților 
de cercetare și pentru a asigura angajarea 
societății în respectivele domenii 
prioritare.

Or. en

Amendamentul 289
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Pentru a permite o flexibilitate 
suficientă pe durata de desfășurare a 
programului Orizont 2020 de a aborda 
noile nevoi și evoluții și pentru a aprecia 
și eventual pentru a ajusta interacțiunea 
și întrepătrunderea dintre și în cadrul 
diferitelor priorități, ar trebui creată 
posibilitatea, pe baza revizuirii 
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intermediare a programului Orizont 2020, 
să se revizuiască sumele pentru 
obiectivele și prioritățile specifice și să se 
transfere credite între acestea. Comisia ar 
trebui împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. În momentul pregătirii 
și al elaborării actelor delegate, Comisia 
ar trebui să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu,

Or. en

Justificare

Este important să se dispună de o anumită flexibilitate bugetară pentru a permite suficiente 
posibilități de abordare a nevoilor și evoluțiilor viitoare, inclusiv pentru așa-numitele 
„acțiuni transversale”. Procedura optimă pentru a realiza acest lucru este prin intermediul 
unui act delegat care să asigure responsabilitatea democratică și un proces decizional rapid.

Amendamentul 290
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune, promovând și punând în aplicare 
toate măsurile necesare pentru a garanta 
și a îmbunătăți condițiile decente de lucru 
ale oamenilor de știință din Uniune. Ar 
trebui să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare.
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Or. en

Amendamentul 291
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune și recunoașterea sa profesională și 
socială la nivelul Uniunii. Ar trebui să se 
acorde o atenție maximă Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre pentru a aborda 
fenomenul continuu al exodului de 
inteligență și pentru a-l converti în 
fenomenul de atragere a inteligenței.

Or. en

Amendamentul 292
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Orizont 2020 ar trebui să dezvolte 
sinergii cu alte politici ale Uniunii și ale 
statelor membre, în special în domeniul 
educației, pentru a conferi atractivitate 
profesiunilor de cercetător și inovator, 
pentru a oferi opțiuni de carieră la nivel 
înalt tinerilor europeni talentați și pentru 
a atrage persoanele cele mai talentate din 
țările terțe. În acest scop, ar trebui 
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promovate știința, tehnologia, ingineria și 
matematica („STEM”) și ar trebui 
abordat decalajul de gen în știință și 
inovare, ca un mijloc necesar pentru a 
garanta că Uniunea va putea avea acces 
la capitalul uman necesar pentru 
îndeplinirea obiectivelor sale în domeniul 
cercetării și inovării.

Or. en

Amendamentul 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Orizont 2020 ar trebui, de 
asemenea, să îi convingă pe cercetătorii 
europeni să rămână în Europa, să atragă 
în Europa cercetători din întreaga lume și 
să facă din Europa o destinație mai 
atractivă pentru cei mai buni cercetători. 
Ar trebui, prin urmare, luată în 
considerare, la nivelul UE, instituirea 
unor sisteme de impozitare atractive și 
coordonate pentru cercetători.

Or. fr

Justificare

Niște sisteme de impozitare atractive și coordonate pot contribui la oprirea exodului de 
inteligență din UE.

Amendamentul 294
Romana Jordan

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Orizont 2020 asigură oportunități 
egale pentru întreaga excelență științifică 
europeană și contribuie la realizarea unui 
spațiu european comun de cercetare prin 
promovarea încrederii și a cooperării 
paneuropene în domeniul cercetării.

Or. en

Amendamentul 295
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Accesibilitatea acțiunilor de 
informare și comunicare referitoare la 
Orizont 2020, inclusiv comunicarea cu 
privire la proiectele finanțate și rezultatele 
acestora, necesită furnizarea unor 
formate general accesibile. Formatele 
accesibile includ, dar nu se limitează la: 
caractere mărite, scriere Braille, text ușor 
de citit, format audio, video și electronic.

Or. en

Justificare

Persoanele cu handicap ar trebui să aibă acces egal la acțiunile de informare și comunicare 
legate de Orizont 2020, inclusiv la comunicare referitoare la proiectele sprijinite și la 
rezultatele acestora, cu atât mai mult cu cât este vorba despre finanțare publică.

Amendamentul 296
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 23
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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 de cercetare finanțate 
prin Orizont 2020 ar trebui să respecte 
acquis-ul comunitar al Uniunii în ceea ce 
privește egalitatea de oportunități între 
bărbați și femei. Orizont 2020 ar trebui să 
țină cont de excelența științifică și de 
calificările profesionale ale personalului 
științific și de cercetare de ambele sexe 
implicat în cercetare și inovare. Pentru a 
asigura utilizarea efectivă a finanțării 
Uniunii, principala distincție pentru 
fondurile Uniunii destinate cercetării ar 
trebui să o reprezinte excelența 
proiectului științific și calificările 
profesionale ale personalului de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 297
Anna Záborská, Jan Březina

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 

(23) Activitățile de cercetare finanțate 
prin Orizont 2020 ar trebui să respecte 
acquis-ul comunitar al Uniunii în ceea ce 
privește egalitatea de oportunități între 
bărbați și femei. Orizont 2020 ar trebui să 
țină cont de excelența științifică și de 
calificările profesionale ale personalului 
științific și de cercetare de ambele sexe 
implicat în cercetare și inovare. Pentru a 
asigura utilizarea efectivă a finanțării 
Uniunii, principala distincție pentru 
fondurile Uniunii destinate cercetării ar 
trebui să o reprezinte excelența 
proiectului științific și calificările 
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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.

profesionale ale personalului de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 298
Patrizia Toia

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 promoveze 
egalitatea între bărbați și femei în 
domeniul cercetării și inovării, să 
identifice și să elimine principalele cauze
ale dezechilibrului de gen, prin exploatarea 
deplină a potențialului cercetătoarelor și 
cercetătorilor în ceea ce privește calitățile
și competențele lor profesionale 
remarcabile și prin integrarea dimensiunii 
de gen în conținutul proiectelor în vederea 
îmbunătățirii calității cercetării și stimulării 
inovării. Acțiunile ar trebui să vizeze, de 
asemenea, punerea în aplicare a principiilor 
referitoare la egalitatea de șanse între femei 
și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la articolul 8 din 
TFUE.

Or. it

Amendamentul 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Considerentul 23
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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 promoveze 
egalitatea 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.  În plus, Orizont 2020 ar 
trebui să garanteze că dimensiunea de gen
este integrată în conținutul activităților de 
cercetare și inovare în toate etapele 
procesului 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 300
Konrad Szymański

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 

(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 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 
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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.

3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și la articolul 8 din TFUE.

Or. en

Justificare

Sintagma „dimensiune de gen” este ambiguă atunci când se referă la conținutul proiectelor 
și, de asemenea, poate fi asociată cu agendele controversate și care nu sunt acceptate la 
scară largă.

Amendamentul 301
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Cercetarea și inovarea se bazează 
adesea pe capacitatea cercetătorilor, a 
instituțiilor de cercetare, a 
întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, distribui și utiliza informațiile 
științifice. Pentru a spori circulația și 
exploatarea cunoștințelor, accesul durabil 
la publicațiile științifice, deja inclus în cel 
de-al șaptelea program-cadru, ar trebui să 
fie principiul general pentru publicațiile 
științifice care primesc finanțare publică 
din partea programului Orizont 2020. În 
plus, Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
accesul liber la date științifice produse 
sau colectate prin activități de cercetare 
finanțate public, cu scopul ca accesul la 
aceste date să devină norma generală 
până în 2020. Atunci când este cazul, 
costurile publicării pot fi acoperite din 
bugetul programului Orizont 2020.

Or. en
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Justificare

Bazat pe raportul Teresa Riera Madurell, amendamentul 10.

Amendamentul 302
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Toate activitățile de cercetare și 
inovare se bazează pe capacitatea 
cercetătorilor, a instituțiilor de cercetare, 
a întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, distribui și utiliza în mod liber 
informațiile științifice. Pentru a spori 
circulația și exploatarea cunoștințelor, 
liberul acces online la publicațiile 
științifice, deja inclus în cel de-al șaptelea 
program-cadru, ar trebui să fie principiul 
general pentru publicațiile științifice care 
primesc finanțare publică din partea 
programului Orizont 2020. În plus, 
Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
accesul liber la date științifice deja 
publice, produse sau colectate prin 
activități de cercetare finanțate public, cu 
scopul ca accesul la aceste date să devină 
norma generală până în 2020.

Or. en

Amendamentul 303
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a spori circulația și 
exploatarea cunoștințelor, liberul acces 
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online la publicațiile științifice, deja 
inclus în cel de-al șaptelea program-
cadru, ar trebui să fie principiul general 
pentru publicațiile științifice care primesc 
finanțare publică din partea programului 
Orizont 2020. Dacă se prevede accesul 
liber la publicațiile de cercetare finanțate 
în cadrul Orizont 2020, este asigurată 
diseminarea pe scară mai largă a 
cunoștințelor și inovațiilor către cetățeni 
(inclusiv oameni de știință, persoane care 
activează în domeniul inovării, educației, 
funcționarii publici, antreprenori) și către 
întreprinderi, în special IMM-uri, precum 
și un profit mai rapid generat de banii 
contribuabililor Uniunii investiți în 
cercetare. 

Or. en

Amendamentul 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Orizont 2020 va încuraja și susține 
activitățile menite să exploateze poziția de 
lider a Europei în cursa pentru 
dezvoltarea unor procese și tehnologii noi 
care să promoveze dezvoltarea durabilă, 
în sens larg, și să combată schimbările 
climatice. Această abordare orizontală, 
integrată pe deplin în toate prioritățile 
Orizont 2020, va ajuta Uniunea să 
prospere într-un mediu cu emisii reduse 
de carbon și cu resurse limitate și, în 
același timp, să construiască o economie 
eficientă, durabilă și competitivă.

Or. en
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Amendamentul 305
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Fiecare participant care a primit 
finanțare de la Uniune ar trebui să 
depună toate eforturile pentru a exploata 
rezultatele pe care le deține în cadrul unor 
cercetări viitoare sau pe plan comercial 
sau să le pună la dispoziție spre 
exploatare altei entități juridice în acest 
sens, în special prin transferul și 
licențierea rezultatelor în conformitate cu 
articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 
xxxx/2012 [Normele de participare].

Or. en

Amendamentul 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Toate activitățile de cercetare și 
inovare se bazează pe capacitatea 
cercetătorilor, a instituțiilor de cercetare, 
a întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, distribui și utiliza în mod liber 
informațiile științifice. Cu toate acestea, 
ar trebui respectate drepturile de 
proprietate intelectuală.

Or. en

Amendamentul 307
Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice. Este necesar să 
fie luate în considerare avizele emise de 
Grupul european pentru etică în domeniul 
științei și al noilor tehnologii. Uniunea ar 
trebui să respecte, de asemenea, 
diversitatea culturală și alegerile etice ale 
statelor membre, de care trebuie să se țină 
seama în scopuri de finanțare. Activitățile 
de cercetare ar trebui realizate în 
conformitate cu articolul 13 din TFUE și 
să respecte obligația de a înlocui sau de a 
reduce folosirea animalelor în scopuri 
științifice sau de a îmbunătăți condițiile în 
care au loc aceste acțiuni. Toate 
activitățile trebuie să se desfășoare 
asigurându-se un nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane, în conformitate cu 
articolul 168 din TFUE.

Or. it

Justificare

La articolul 13 din TFUE se face o trimitere mai potrivită în legătură cu înlocuirea, 
reducerea și perfecționarea; în plus, această formulare este mai conformă cu articolul 19 
alineatul (10) din propunerea de regulament de stabilire a normelor de participare și 
diseminare pentru Orizont 2020 . Nu există nicio justificare deosebită pentru a limita această 
cerință la principiile „fundamentale”. 

Amendamentul 308
Frédérique Ries, Kent Johansson
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele motivate și actualizate în mod 
periodic emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii (GEE), care cuprind, ca o 
precondiție, o metodă transparentă de 
selectare, la baza căreia se află 
independența și experiența științifică a 
membrilor GEE. Activitățile de cercetare 
ar trebui să țină seama, de asemenea, de 
articolul 13 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și să 
limiteze folosirea animalelor în cercetare și 
testare, în vederea înlocuirii, în ultimă 
instanță, a utilizării animalelor. Toate 
activitățile trebuie să se desfășoare 
asigurându-se un nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane, în conformitate cu 
articolul 168 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Independența know-how-ului științific reprezintă un obiectiv care trebuie urmărit atât la 
nivelul organismelor consultative, cât și al celor de decizie.

Amendamentul 309
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 

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

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

Or. en

Justificare

Programele-cadru ale UE trebuie să respecte dreptul constituțional național al statelor 
membre atunci când instituie fonduri pentru cercetare. UE nu poate finanța cercetarea care 
nu este autorizată în statele membre.

Amendamentul 310
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale și 
drepturile fundamentale ale omului. Este 
necesar să fie luate în considerare avizele 
emise de Grupul european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii, 
precum și avizele Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și ale Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor. Activitățile de 
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utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.

cercetare trebuie să țină seama, de 
asemenea, de articolul 13 din TFUE și să 
limiteze folosirea animalelor în cercetare și 
testare, în vederea înlocuirii, în ultimă 
instanță, a utilizării animalelor. Toate 
activitățile trebuie să se desfășoare 
asigurându-se un nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane, în conformitate cu 
articolul 168 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 311
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 312
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sl

Amendamentul 313
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 

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

vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Activitățile de 
cercetare ar trebui să respecte, de 
asemenea, dispozițiile legislative sau 
administrative, precum și uzanțele din 
statele membre. Toate activitățile trebuie 
să se desfășoare asigurându-se un nivel 
ridicat de protecție a sănătății umane, în 
conformitate cu articolul 168 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 314
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 315
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Nu există temei juridic pentru 
utilizarea bugetului Uniunii în scopul 
cercetării, dezvoltării și achiziționării de 
echipamente militare și pentru a oferi 
Agenției Europene de Apărare (AEA) și 
ministerelor și agențiilor naționale de 
apărare acces direct la bugetul Uniunii. 
Cercetarea în domeniul apărării ar trebui, 
prin urmare, exclusă în mod expres din 
programul Orizont 2020 și nu ar trebui să 
se stabilească niciun fel de cooperare 
structurată între Orizont 2020 și AEA. 
Din aceleași motive, cercetarea în 
domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare 
ar trebui, de asemenea, exclusă din 
programul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 316
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24b) Toate cererile de propuneri în 
domeniul cercetării în materie de 
securitate ar trebui să facă mai întâi 
obiectul unei evaluări ex-ante a 
impactului etic și societal, care să țină pe 
deplin cont de potențialele impacturi 
societale ale agendei de cercetare și 
dezvoltare aflată la baza acestora. Orice 
aspecte etice și/sau impacturi societale 
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importante subliniate de către o astfel de 
evaluare de impact ar trebui apoi 
încorporate pe deplin în cererea de 
propuneri, atât ca o parte integrată a 
agendei de cercetare și dezvoltare, cât și 
prin intermediul unor resurse dedicate 
cercetării și analizei care abordează 
probleme specifice. În plus, ar trebui 
efectuată o revizuire etică pentru fiecare 
proiect, înainte și pe durata implementării 
sale.

Or. en

Amendamentul 317
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24c) Ar trebui să se ajungă la un 
echilibru între cercetarea în domeniul 
științelor naturale, tehnologie și alte 
științe, în special științele politice, sociale 
și umane. Programul din domeniul 
securității ar trebui să se concentreze pe 
natura și transformarea conflictelor și pe 
cooperare, pe rolul statului, al 
organizațiilor internaționale, al actorilor 
nestatali și al celor din societatea civilă, 
dar și pe prevenirea conflictelor, 
construirea păcii și reforma sectoarelor 
civile din domeniul securității.

Or. en

Amendamentul 318
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în 
mod explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. 
Nu ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Ar trebui acordată atenție 
diferențelor considerabile dintre 
legislațiile naționale ale statelor membre 
în ceea ce privește cercetarea care 
utilizează embrioni umani și celule sușă 
embrionare umane. Politica de cercetare a 
Uniunii nu ar trebui să conducă la 
armonizarea legislației naționale a 
statelor membre. Comisia ar trebui să-și 
amintească propria declarație, cu privire 
la cel de-al șaptelea program-cadru, în 
sensul de a continua actuala practică și de 
a nu prezenta Comitetului de 
reglementare propuneri de proiecte care 
includ activități de cercetare ce distrug 
embrioni umani, inclusiv în scopul 
obținerii de celule sușă1. Acest 
angajament ar trebui inclus în prezentul 
regulament pentru a asigura 
continuitatea juridică.
__________________
1 Punctul 12 din declarația Comisiei 
referitoare la articolul 6 anexat la Decizia 
nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică și demonstrative, 
JO L 412, 30.12.2006, p.1.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este acela de a conferi efecte juridice angajamentului Comisiei 
UE privind cercetarea în domeniul celulelor sușă.

Amendamentul 319
Elisabetta Gardini



AM\906699RO.doc 75/183 PE492.656v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în 
mod explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. 
Nu ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Există diferențe considerabile între 
legislațiile naționale în ceea ce privește 
cercetarea care utilizează embrioni umani 
și celule sușă embrionare umane. Politica 
Uniunii nu ar trebui să urmărească să 
armonizeze legislația națională. Cu 
privire la cel de-al șaptelea program-
cadru, Comisia a declarat că „va continua 
actuala practică și nu va prezenta 
Comitetului de reglementare propuneri de 
proiecte care includ activități de cercetare 
ce distrug embrionii umani, inclusiv în 
scopul obținerii de celule sușă”1. Este de 
dorit să se introducă acest angajament în 
prezentul regulament pentru a asigura 
certitudinea juridică.

__________________
1 Punctul 12 din declarația Comisiei 
referitoare la articolul 6 anexat la Decizia 
nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică și demonstrative 
(2007-2013), JO L 412, 30.12.2006, p.1.

Or. en

Amendamentul 320
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în 
mod explicit utilizarea celulelor sușă 

(25) Ar trebui acordată atenție 
diferențelor considerabile dintre 
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embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. 
Nu ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

legislațiile naționale ale statelor membre 
în ceea ce privește cercetarea care 
utilizează embrioni umani și celule sușă 
embrionare umane. Politica de cercetare a 
Uniunii nu ar trebui să conducă la 
armonizarea legislației naționale a 
statelor membre. Comisia ar trebui să-și 
amintească propria declarație, cu privire 
la cel de-al șaptelea program-cadru, în 
sensul de a continua actuala practică și de 
a nu prezenta Comitetului de 
reglementare propuneri de proiecte care 
includ activități de cercetare ce distrug 
embrioni umani, inclusiv în scopul 
obținerii de celule sușă1. Acest 
angajament ar trebui inclus în prezentul 
regulament pentru a asigura 
continuitatea juridică.
__________________
1 Punctul 12 din declarația Comisiei 
referitoare la articolul 6 anexat la Decizia 
nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică și demonstrative, 
JO L 412, 30.12.2006, p.1.

Or. en

Amendamentul 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea
oamenilor de știință în funcție de 

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Cu toate acestea, este 
recunoscut faptul că cercetarea în 
domeniul celulelor sușă are potențial de a 
conduce la dezvoltarea de tratamente și 
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obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

terapii pentru pacienții care suferă de o 
serie de boli și afecțiuni, printre care 
patologiile neurodegenerative incurabile 
cum ar fi boala Parkinson, boala 
neuronală motorie și scleroza multiplă, 
precum și diabetul de tip I, afecțiunile 
cardiovasculare, afecțiunile hepatice, 
afecțiunile măduvei spinării și orbirea. 
Multe dintre aceste afecțiuni vor deveni 
din ce în ce mai răspândite odată cu 
îmbătrânirea populației. Pentru a permite 
o mai bună înțelegere a potențialului 
masiv al celulelor sușă, oamenii de știință 
ar trebui să poată să își continue 
cercetarea prin toate metodele de 
cercetare a celulelor sușă dacă acest lucru 
este permis de statul membru în cauză. 
Utilizarea celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare depinde, totuși, de opinia
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

Or. en

Amendamentul 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 

(25) Comisia Europeană este preocupată 
de aspectele legate de echitate în utilizarea 
celulelor sușă embrionare umane, 
indiferent dacă acestea sunt adulte, 
embrionare sau obținute din sângele din 
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oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

cordonul ombilical. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane este lăsată la 
latitudinea oamenilor de știință în funcție 
de obiectivele terapeutice pe care doresc să 
le atingă și face obiectul unei evaluări etice 
stricte. Proiectele care implică utilizarea 
celulelor sușă embrionare pot fi finanțate 
cu condiția ca acestea să fi fost aprobate 
în mod corespunzător de către statele
membre respective. Nu ar trebui finanțată 
nicio activitate interzisă de toate statele 
membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă. Cu 
toate acestea, cercetarea medicală 
efectuată asupra tuturor tipurilor de 
celule sușă este finanțată în statele 
membre în care o astfel de activitate este 
autorizată.

Or. fr

Justificare

Este important să se adopte o abordare obiectivă, tolerantă și imparțială a problemelor 
sensibile legate de cercetarea diverselor tipuri de celule sușă, în special a celor provenite de 
la embrioni supranumerari. 

Amendamentul 323
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 

(25) Celulele sușă și-au dovedit 
eficacitatea în diverse tratamente 
medicale, în special în domeniul medicinii 
regenerative. Prin urmare, Uniunea ar 
trebui să continue să încurajeze 
cercetarea în această direcție. Cu toate 
acestea, Comisia Europeană recunoaște
faptul că cercetarea pe celule sușă 
embrionare umane ridică probleme de 
etică și, prin urmare, se abține expres de 
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embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

la a solicita utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea celulelor 
sușă umane adulte, cu referire specială la 
celulele sușă obținute din sângele din 
cordonul ombilical și celulele sușă 
pluripotente induse, este lăsată la 
latitudinea oamenilor de știință în funcție 
de obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate interzisă de toate statele membre. 
Nu ar trebui finanțată nicio activitate în 
cadrul unui stat membru în care această 
activitate este interzisă.

Or. it

Amendamentul 324
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. 
Nu ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea celulelor 
sușă umane, adulte sau embrionare, este
diferită în rândul statelor membre. Prin 
urmare, din bugetul Uniunii Europene nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare.
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Or. en

Amendamentul 325
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
conform legislației din statul membru în 
cauză. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate interzisă de toate statele membre. 
Nu ar trebui finanțată nicio activitate în 
cadrul unui stat membru în care această 
activitate este interzisă.

Or. en

Amendamentul 326
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în 
mod explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 

(25) Utilizarea celulelor sușă umane adulte 
este lăsată la latitudinea oamenilor de 
știință în funcție de obiectivele pe care 
doresc să le atingă și face obiectul unei 
evaluări etice stricte organizate de Comisia 
Europeană. Nu ar trebui finanțată nicio 
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obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. Nu 
ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care această activitate este interzisă.

activitate interzisă de toate statele membre. 
Nu ar trebui finanțată nicio activitate în 
cadrul unui stat membru în care această 
activitate este interzisă.

.

Or. it

Justificare

Principiul subsidiarității trebuie respectat într-un sector cu opțiuni etice și soluții juridice 
care diferă atât de mult de la un stat membru la altul. Conform principiului coerenței în UE, 
potrivit jurisprudenței Curții Europene de Justiție în hotărârea Brüstle, nu trebuie acordată 
finanțare pentru proiecte de cercetare menționate în dispoziția de mai sus.  Referirea la 
Comisia Europeană oferă o interpretare mai precisă a punctului 6 din declarația sa din 30 
decembrie 2006.

Amendamentul 327
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Curtea Europeană de Justiție a 
hotărât în cauza C-34/101 că, potrivit 
legislației UE, celulele sușă embrionare 
umane sunt nebrevetabile. Această 
hotărâre a Curții nu afectează legislația 
națională referitoare la acest tip de 
cercetare sau finanțare de la bugetele 
statelor membre. Cu toate acestea, 
hotărârea are efecte pentru dreptul 
Uniunii. Prezentul regulament ar putea fi 
contestat la Curtea Europeană de Justiție 
dacă nu ar exclude finanțarea acordată 
pentru cercetarea folosind celule sușă 
umane embrionare. Prin urmare, este 
potrivit să se excludă acest tip de cercetare 
de la finanțarea de la bugetul Uniunii și 
să se lase acest aspect în seama bugetelor 
naționale de cercetare.
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__________________
1 Cauza C-34/10, Hotărârea Curții 
(Marea Cameră) din 18 octombrie 2011, 
Oliver Brüstle / Greenpeace eV, 
nepublicată încă.

Or. en

Amendamentul 328
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Curtea Europeană de Justiție a 
hotărât în cauza C-34/101 că, potrivit 
legislației UE, celulele sușă embrionare 
umane sunt nebrevetabile. În 
conformitate cu respectiva hotărâre, 
cercetarea folosind celule sușă 
embrionare ar trebui exclusă de la 
finanțare de la bugetul Uniunii.
__________________
1 Cauza C-34/10, Hotărârea Curții 
(Marea Cameră) din 18 octombrie 2011, 
Oliver Brüstle / Greenpeace

Or. en

Amendamentul 329
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Curtea Europeană de Justiție a 
hotărât în cauza C-34/101 că, potrivit 
legislației UE, celulele sușă embrionare 
umane sunt nebrevetabile. În 
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conformitate cu respectiva hotărâre, 
cercetarea folosind celule sușă 
embrionare ar trebui exclusă de la 
finanțare de la bugetul Uniunii.
__________________
1 Cauza C-34/10, Hotărârea Curții 
(Marea Cameră) din 18 octombrie 2011, 
Oliver Brüstle / Greenpeace.

Or. en

Amendamentul 330
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Uniunea ar trebui să încurajeze 
oamenii de știință a căror cercetare este 
finanțată de la bugetul UE să își breveteze 
invențiile în Europa. Întrucât celulele 
sușă embrionare nu pot fi brevetate, acest 
tip de cercetare ar trebui să fie exclus din 
finanțarea de către Uniune și să fie 
finanțat exclusiv din bugetele naționale.

Or. en

Amendamentul 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În programul-cadru, Comisia ar 
trebui să ia mai bine în considerare 
cercetarea în domeniul celulelor sușă 
obținute din sângele din cordonul 
ombilical (capacitate de diferențiere, 
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proliferare și utilizare autologă sau 
alogenică, absența reacției imunologice la 
pacientul care primește celulele), care au 
fost deja utilizate cu succes în tratamentul 
anumitor afecțiuni.

Or. fr

Justificare

Cercetarea pe celule sușă obținute din sângele din cordonul ombilical ar trebui să reprezinte 
„o a treia cale” pentru cercetare, încurajată explicit în programul Orizont 2020.

Amendamentul 332
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În cadrul celui de-al șaptelea 
program-cadru, fiecare proiect care 
propune utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane trebuie să treacă cu 
succes o evaluare științifică prin care 
experți științifici independenți analizează 
necesitatea de a utiliza respectivele celule 
sușă pentru atingerea unor obiective 
științifice. Această cerință ar trebui să 
continue și în programul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Descoperirea recentă a celulelor 
sușă pluripotente induse a deschis un nou 
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domeniu de cercetare, dincolo de 
oportunitățile de cercetare în domeniul 
celulelor sușă adulte și embrionare, care 
există de câțiva ani, oferind, astfel, noi 
speranțe pacienților care așteaptă un 
tratament. Prin urmare, Uniunea ar 
trebui să acționeze ținând seama de 
următoarele:
–interesele comunității științifice în toate 
tipurile de cercetare;
– necesitate de a se ajunge la un echilibru 
între aceste modalități diferite de 
cercetare a celulelor sușă, fără a favoriza 
unele în raport cu altele;
- importanța unei considerații lipsite de 
prejudecăți a problemelor etice ridicate de 
fiecare categorie de celule sușă.

Or. fr

Amendamentul 334
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Politica de cercetare a Uniunii și 
finanțarea în domeniul cercetării trebuie 
să garanteze faptul că oamenii de știință a 
căror cercetare este finanțată prin banii 
contribuabililor din UE își brevetează, de 
asemenea, invențiile în UE. Întrucât 
celulele sușă embrionare umane nu sunt 
brevetabile (cf jurisprudenței CJ a UE C-
34/10), acest tip de cercetare ar trebui 
exclus de la finanțare Uniunii, pentru a 
asigura o utilizare responsabilă a banilor 
contribuabililor. Cu toate acestea, un stat 
membru poate decide să finanțeze acest 
tip de cercetare exclusiv prin intermediul 
bugetului național și în conformitate cu 
legislația națională.
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Or. en

Amendamentul 335
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Uniunea ar trebui să încurajeze 
oamenii de știință a căror cercetare este 
finanțată de la bugetul Uniunii să își 
breveteze invențiile în Europa. Întrucât 
celulele sușă embrionare nu pot fi 
brevetate, acest tip de cercetare ar trebui 
să fie exclus din finanțarea de către 
Uniune și să fie finanțat exclusiv din 
bugetele naționale.

Or. en

Amendamentul 336
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Politica de cercetare a Uniunii și 
finanțarea în domeniul cercetării ar 
trebui să garanteze faptul că oamenii de 
știință a căror cercetare este finanțată 
prin banii contribuabililor din UE își 
brevetează, de asemenea, invențiile în UE. 
Întrucât celulele sușă embrionare umane 
nu sunt brevetabile (cf jurisprudenței CJ 
a UE C-34/10), acest tip de cercetare ar 
trebui exclus de la finanțare Uniunii, 
pentru a asigura o utilizare responsabilă a 
banilor contribuabililor. Cu toate acestea, 
un stat membru poate decide să finanțeze 
acest tip de cercetare exclusiv prin 
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intermediul bugetului național și în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 25c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25c) Ar trebui sprijinită puternic 
cercetarea pe surse alternative non-
embrionare de celule sușă, care s-a 
dovedit mai promițătoare și mai puțin 
controversată. Un astfel de stimulent va 
conduce, de asemenea, la creșterea 
competitivității Uniunii în acest domeniu.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere științific, celulele sușă embrionare umane s-au dovedit mai curând o 
dezamăgire, reprezentând în zilele noastre o promisiune clinică tot mai redusă. Dimpotrivă, 
progresele științifice înregistrate în cercetarea cu celule sușă alternative (adulte, provenind 
din cordonul ombilical sau pluripotente induse), nefiind controversate, oferă perspective mai 
bune pentru aplicații clinice sau au înregistrat deja rezultate clinice ample.

Amendamentul 338
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
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internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă. 
Armonizarea adecvată cu fondurile 
politicii de coeziune și acțiunea 
coordonată vor contribui la reducerea 
diferențelor în domeniul cercetării și 
inovării în Uniunea Europeană, ținând 
cont de caracteristicile specifice 
regiunilor menționate la articolele 174, 
349 și 355 alineatul (1) din TFUE.

Or. pt

Justificare

Este necesară o structură adecvată pentru a lega fondurile regionale și ale politicii de 
coeziune cu finanțarea prin intermediul programului Orizont 2020, fără a uita caracteristicile 
specifice ale regiunilor menționate la articolele 174, 349 și 355 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă. Cu 
toate acestea, este esențial să se realizeze 
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o distincție clară între modul de alocare a 
finanțării: finanțarea pentru cercetare și 
inovare în cadrul Orizont 2020 ar trebui 
în orice moment alocată pe baza 
criteriilor de excelență în cercetare și a 
potențialului de a conduce la rezultate 
concrete în inovare.

Or. en

Amendamentul 340
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.
Orizont 2020 ar trebui să se bazeze, de 
asemenea, pe succesul unor inițiative 
existente precum inițiativa „regiunile 
cunoașterii” și instrumentul de cercetare 
colaborativă.

Or. de

Amendamentul 341
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie și inițiative emblematice cu alte 
programe ale Uniunii în domenii cum sunt 
educația, spațiul, mediul, energia, 
agricultura și pescuitul, competitivitatea și 
IMM-urile, securitatea internă, cultura și 
media, precum și cu fondurile politicii de 
coeziune și cu politica de dezvoltare rurală, 
care pot contribui în mod special la 
consolidarea pe plan național și regional a 
capacităților de cercetare și inovare și pot 
stimula potențialul de excelență, în 
contextul strategiilor de specializare 
inteligentă.

Or. en

Amendamentul 342
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă și externă, cultura și media, precum 
și cu fondurile politicii de coeziune și cu 
politica de dezvoltare rurală, care pot 
contribui în mod special la consolidarea pe 
plan național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

Or. en
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Justificare

Nu mai există o dimensiune pur internă a securității, deoarece multe dintre amenințările 
actuale sunt de natură globală (de ex., infracțiuni cibernetice, terorism). Uniunea este 
organizată ținând seama de acest aspect, șeful SEAE fiind și vicepreședintele Comisiei. Prin 
urmare, Orizont 2020 ar trebui să respecte această nevoie.

Amendamentul 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru atingerea tuturor 
obiectivelor strategiei Europa 2020, este 
important ca politica de coeziune a 
Uniunii să contribuie la consolidarea 
bazei de competențe și a capacității de 
inovare la scară locală, precum și la 
dezvoltarea de instrumente și de dispoziții 
în materie de cooperare care să favorizeze 
cooperarea între regiunile din UE. Aceste 
instrumente și această cooperare sunt 
necesare pentru implementarea și 
succesul programului de excelență 
Orizont 2020 la nivel local, regional și 
european. În plus, programele 
operaționale și de cercetare, inovare și 
strategiile de specializare inteligentă ar 
trebui să fie îndreptate spre o legătură 
mai strânsă între Orizont 2020 și 
fondurile structurale.

Or. fr

Amendamentul 344
Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) În vederea asigurării unei legături 
optime între cercetare și inovare, 
Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
transferul de cunoștințe și tehnologie, 
acordând o atenție deosebită relației 
dintre cercetarea desfășurată în sfera 
publică și structura de producție a 
Uniunii, în toate regiunile sale.

Or. en

Amendamentul 345
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Orizont 2020 ar trebui să vizeze 
răspândirea și promovarea excelenței în 
cercetare în toate regiunile europene 
drept o precondiție pentru o creștere 
echilibrată din punct de vedere geografic 
și pentru strategia de inovare a Uniunii, 
precum și promovarea mobilității 
cercetătorilor ca mijloc de a preveni 
formele de exod de inteligență în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a exploata sinergiile între 
politici, ar trebui introduse instrumentele 
unor orientări spre excelență atât în 
programul Orizont 2020, cât și în politica 
de coeziune.

Or. en

Amendamentul 347
Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) Autoritățile europene locale și 
regionale au un rol important în ceea ce 
privește implementarea Spațiului 
european de cercetare și asigurarea unei 
coordonări eficiente a instrumentelor 
financiare ale Uniunii, în special cu 
privire la promovarea legăturilor dintre 
proiectul Orizont 2020 și fondurile 
structurale, în cadrul strategiilor de 
inovare regională bazate pe specializarea 
inteligentă. Regiunile joacă, de asemenea, 
un rol-cheie în diseminarea și punerea în 
aplicare a rezultatelor programului 
Orizont 2020 și în oferirea de instrumente 
de finanțare suplimentară.

Or. en

Amendamentul 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi.

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi. Reprezentând peste 
95% din toate întreprinderile Uniunii, 
între IMM-uri există totuși diferențe mari 
și este necesară o abordare diferită în 
funcție de diferitele tipuri de IMM-uri. 
Prin urmare, Orizont 2020 ar trebui să 
prevadă un pachet de instrumente diferite 
pentru a sprijini activitățile și capacitățile 
de cercetare și inovare ale IMM-urilor, 
cum ar fi finanțarea directă, o mai bună 
participare la proiectele colaborative, un 
acces mai bun la finanțare, îmbunătățirea 
competențelor și formare, mobilitatea 
resurselor umane și Eurostars. Orizont 
2020 ar trebui, de asemenea, să sprijine 
întreprinderile de dimensiune 
intermediară („mid-caps”) conduse de 
antreprenori, cu un număr de până la 
1000 de angajați, dintre care multe au un 
potențial ridicat de creștere.

Or. en

Justificare

Definiția IMM-ului este foarte amplă. Este necesară o abordare diferită în funcție de
diferitele tipuri de IMM-uri. Orizont 2020 ar trebui să prevadă un pachet de instrumente 
diferite care să poată fi folosite și orientate spre diferitele subgrupuri de IMM-uri, de 
exemplu în funcție de dimensiunea, de etapa de creștere, de sectorul și de amploarea 
activităților de C&I ale acestora.

Amendamentul 349
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 200315. În acest fel, s-
ar putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi16.

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 200315. În acest scop, 
ar trebui dezvoltat un set de instrumente 
care să sprijine cercetarea și inovarea de-
a lungul diferitelor etape ale ciclului de 
inovare și ținând cont de diferitele mărimi 
și tipuri de IMM-uri. Pe durata 
implementării sale, Orizont 2020 ar trebui 
să aloce cel puțin 20% din bugetul său 
IMM-urilor. În special, cel puțin 10% din 
bugetul programului Orizont 2020 va fi 
alocat prin intermediul instrumentului 
specific pentru IMM-uri, care ar trebui 
gestionat și implementat de către o 
singură structură administrativă 
specifică.

Or. en

Amendamentul 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi.

(27) IMM-urile constituie o sursă esențială
de inovare, creștere economică și locuri de 
muncă în Europa. Prin urmare, în cadrul 
Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi.
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Or. fr

Amendamentul 351
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) IMM-urile constituie o sursă 
importantă de inovare și creștere 
economică în Europa. Prin urmare, în 
cadrul Orizont 2020, este necesară o largă 
participare a IMM-urilor, astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003. În acest fel, s-ar 
putea susține obiectivele Legii privind 
micile întreprinderi16.

(27) IMM-urile constituie o sursă esențială
de inovare și creștere economică în Europa. 
Prin urmare, în cadrul Orizont 2020, este 
necesară o largă participare a IMM-urilor, 
astfel cum este definită în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003. 
În acest fel, s-ar putea susține obiectivele 
Legii privind micile întreprinderi.

Or. fr

Amendamentul 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Universitățile joacă un rol 
fundamental în ceea ce privește baza 
științifică și tehnologică a Uniunii, ca 
instituții fundamentale ale excelenței în 
domeniul formării și, deopotrivă, al 
cercetării.
Organizațiile de cercetare și tehnologice 
aduc laolaltă diferiți actori din cadrul 
întregului lanț de inovare, de la 
cercetarea fundamentală la cea 
tehnologică, de la dezvoltarea de produse 
și de procese la crearea de prototipuri și 
demonstrații și la implementarea pe scară 
largă în cadrul sectoarelor publice și 
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private.
Industria și IMM-urile sunt esențiale 
pentru a aduce pe piață rezultatele 
cercetărilor. Orizont 2020 ar trebui să 
mobilizeze investițiile din sectorul privat 
în CDI pentru a atinge obiectivul de a 
aduce investițiile combinate publice și 
private destinate C&D la 3% din PIB.

Or. en

Amendamentul 353
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Universitățile joacă un rol 
fundamental în ceea ce privește baza 
științifică și tehnologică a Uniunii, ca 
instituții fundamentale ale excelenței în 
domeniul formării și, deopotrivă, al 
cercetării. Organizațiile de cercetare și 
tehnologice ocupă poziții-cheie în cadrul
ecosistemelor de inovare, deoarece aduc 
laolaltă actori-cheie din cadrul întregului 
lanț de inovare, de la cercetarea 
fundamentală la cea tehnologică, de la 
dezvoltarea de produse și de procese la 
crearea de prototipuri și demonstrații și la 
implementarea pe scară largă în cadrul 
sectoarelor publice și private. Industria și 
IMM-urile sunt esențiale pentru a aduce 
pe piață rezultatele cercetărilor. Orizont 
2020 ar trebui să mobilizeze investițiile 
din sectorul privat în CDI pentru a aduce 
investițiile combinate publice și private 
destinate C&D la 3% din PIB, la care 
sectorul privat ar trebui să contribuie cu 
două treimi.

Or. en
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Amendamentul 354
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru a maximiza impactul 
programului Orizont 2020, ar trebui 
acordată o atenție specială abordărilor 
multidisciplinare, interdisciplinare și 
transdisciplinare, ca elemente necesare 
pentru un progres științific major. În 
știință, progresele au loc deseori la 
granițele sau intersecțiile între discipline 
și cunoaștere. În plus, complexitatea 
problemelor și a provocărilor cu care se 
confruntă Europa impune soluții care nu 
pot fi abordate decât prin cooperarea 
dintre mai multe discipline și actori 
societali.

Or. en

Amendamentul 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru a maximiza impactul 
programului Orizont 2020, ar trebui 
acordată o atenție specială abordărilor 
multidisciplinare, interdisciplinare și 
transdisciplinare, ca elemente necesare 
pentru un progres științific major. În 
știință, progresele au loc deseori la 
granițele sau intersecțiile între discipline 
și cunoaștere. În plus, complexitatea 
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problemelor și a provocărilor cu care se 
confruntă Europa impune soluții care nu 
pot fi abordate decât prin cooperarea 
dintre mai multe discipline și actori 
societali.

Or. en

Justificare

Multidisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt esențiale pentru 
progresele în domeniul științei și inovării. Deseori, complexitatea problemelor actuale nu 
poate fi abordată de către o singură disciplină științifică sau de către cercetători în mod 
izolat. Prin urmare, este nevoie în mod periodic de obiective comune sau de structuri 
cognitive comune în rândul disciplinelor și al actorilor societali, pentru a găsi și dezvolta 
cele mai bune soluții. Din acest motiv, Orizont 2020 ar trebui nu numai să prevadă, ci și să 
promoveze cooperarea multidisciplinară și interdisciplinară.

Amendamentul 356
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Universitățile și organizațile de 
cercetare joacă un rol fundamental în 
ceea ce privește baza științifică și 
tehnologică a Uniunii, ca instituții 
fundamentale ale excelenței în domeniul 
formării și, deopotrivă, al cercetării.

Or. en

Justificare

În multe sisteme naționale, organizațiile de cercetare joacă un rol principal în cercetarea de 
înalt nivel.

Amendamentul 357
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Universitățile și organizațiile de 
cercetare joacă un rol fundamental în 
ceea ce privește baza științifică și 
tehnologică a Uniunii, ca instituții 
fundamentale ale excelenței în domeniul 
formării și, deopotrivă, al cercetării.

Or. en

Amendamentul 358
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Universitățile joacă un rol 
fundamental în ceea ce privește baza 
științifică și tehnologică a Uniunii, ca 
instituții fundamentale ale excelenței în 
domeniul formării și, deopotrivă, al 
cercetării, datorită rolului lor esențial de a 
conecta implementarea Spațiului 
european al învățământului superior cu 
Spațiul european de cercetare. 

Or. en

Amendamentul 359
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 27b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Pentru a maximiza impactul 
programului Orizont 2020, ar trebui 
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acordată o atenție specială științei de 
bază, dar și abordărilor multidisciplinare 
și interdisciplinare, ca elemente necesare 
pentru un progres științific major. În 
știință, progresele au loc deseori la 
granițele sau intersecțiile între discipline. 
Mai mult, complexitatea problemelor și a 
provocărilor cu care se confruntă Europa 
necesită soluții care pot fi abordate numai 
din perspectiva mai multor discipline care 
conlucrează.

Or. en

Amendamentul 360
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea.

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea; coordonarea și monitorizarea 
desfășurate ca parte din programul 
Orizont 2020 ar trebui să garanteze 
utilizarea optimă a resurselor și absența 
duplicării inutile a cheltuielilor, indiferent 
de sursele de finanțare implicate. 

Or. es

Justificare

Scopul este de a evidenția că orice sinergie este pozitivă, cu condiția existenței unei excelente 
coordonări și a unei monitorizări adecvate pentru a evita duplicarea inutilă.
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Amendamentul 361
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea.

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale, precum și cu programe 
internaționale reciproc benefice și 
accesibile, care sprijină cercetarea și 
inovarea.

Or. en

Justificare

Deoarece Orizont 2020 va fi un program deschis organizațiilor din țări terțe, trebuie să ne 
asigurăm că programele de cercetare din țările terțe sunt la rândul lor deschise, practic, nu 
doar teoretic, organizațiilor din UE. 

Amendamentul 362
Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea.

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe internaționale, 
naționale și regionale care sprijină 
cercetarea și inovarea.

Or. en
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Amendamentul 363
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) De asemenea, ar trebui să se obțină
un impact mai mare prin combinarea 
Orizont 2020 cu fondurile din sectorul 
privat în cadrul unor parteneriate public-
privat în domenii esențiale în care 
cercetarea și inovarea ar putea contribui la 
obiectivele mai ample ale competitivității 
Europei și la abordarea provocărilor 
societale. Parteneriatele public-privat sub 
forma inițiativelor tehnologice comune 
lansate în temeiul Deciziei nr. 
1982/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea program-cadru al 
Comunității Europene pentru activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (2007-2013) pot fi 
continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate.

(29) De asemenea, s-ar putea obține un 
impact mai mare prin combinarea Orizont 
2020 cu fondurile din sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate public-privat în 
domenii esențiale în care cercetarea și 
inovarea ar putea contribui la obiectivele 
mai ample ale competitivității Europei, la 
deblocarea fondurilor private și la 
abordarea provocărilor societale. Aceste 
parteneriate ar trebui să se bazeze pe un 
parteneriat real, inclusiv în ceea ce 
privește angajamentele și contribuțiile din 
partea sectorului privat, să definească și 
să se raporteze la obiective concrete de 
atins, să fie în concordanță cu restul 
programului Orizont 2020 în ceea ce 
privește drepturile de proprietate 
intelectuală, drepturile de acces, 
transparența și deschiderea față de nou-
veniții și de micii actori interesați, să 
încurajeze implicarea întregului lanț
valoric, să stimuleze investiții private 
suplimentare în cercetare și dezvoltare și 
să fie aliniate la agenda strategică a 
Uniunii în materie de C&D&I.
Parteneriatele public-privat sub forma 
inițiativelor tehnologice comune lansate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (2007-2013) 
pot fi continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate și respectând principiile 
menționate mai sus.

Or. en
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Justificare

De vreme ce PPP, inclusiv ITC, pot îmbunătăți competitivitatea industriei UE și pot debloca 
fonduri private, acestea ar trebui să îndeplinească anumite condiții minime privind accesarea 
fondurilor publice de către partenerii privați, aplicabilitatea dispozițiilor normale privind 
DPI, drepturile de acces și participarea deschisă a nou-veniților și a actorilor mici, 
transparența licitațiilor, caracterul lor complementar la proiectele colaborative 
transnaționale tradiționale, precum și alinierea lor la agenda strategică de C&D a UE.

Amendamentul 364
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea Orizont 
2020 cu fondurile din sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate public-privat în 
domenii esențiale în care cercetarea și 
inovarea ar putea contribui la obiectivele 
mai ample ale competitivității Europei și la 
abordarea provocărilor societale. 
Parteneriatele public-privat sub forma 
inițiativelor tehnologice comune lansate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (2007-2013) 
pot fi continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate.

(29) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea Orizont 
2020 cu fondurile din sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate public-privat în 
domenii esențiale în care cercetarea și 
inovarea ar putea contribui la obiectivele 
mai ample ale competitivității Europei și la 
abordarea provocărilor societale. 
Parteneriatele public-privat existente sub 
forma inițiativelor tehnologice comune 
lansate în temeiul Deciziei nr. 
1982/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea program-cadru al 
Comunității Europene pentru activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (2007-2013) pot fi 
continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate. În special, guvernanța și 
funcționarea acestora ar trebui revizuite 
pentru a garanta funcționarea deschisă, 
transparentă, eficace și eficientă și pentru 
a da ocazia de participare unei game largi 
de părți interesate active în domeniile lor 
specifice. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze oportunitatea de a include în 
inițiativele tehnologice comune și în alte 
parteneriate public-privat instituite 
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aspectul educației, ca element esențial al 
triunghiului cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea Orizont 
2020 cu fondurile din sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate public-privat în 
domenii esențiale în care cercetarea și 
inovarea ar putea contribui la obiectivele 
mai ample ale competitivității Europei și la 
abordarea provocărilor societale. 
Parteneriatele public-privat sub forma 
inițiativelor tehnologice comune lansate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (2007-2013) 
pot fi continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate.

(29) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea Orizont 
2020 cu fondurile din sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate public-privat în 
domenii esențiale în care cercetarea și 
inovarea ar putea contribui la obiectivele 
mai ample ale competitivității Europei și la 
abordarea provocărilor societale. 
Parteneriatele public-privat sub forma 
inițiativelor tehnologice comune lansate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (2007-2013) 
pot fi continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate. Comisia ar trebui să pună la 
dispoziție o singură sursă de finanțare, cu 
excepția cazului în care există un acord 
clar între Comisie și statele membre 
privind furnizarea unui buget suficient 
pentru finanțarea comună a unei 
inițiative specifice.

Or. en

Justificare

Parteneriatele publice-private instituționalizate sunt asociate cu cheltuieli generale 
administrative ridicate și au nevoie de mult timp pentru pregătire. Noile parteneriate publice-
private care îndeplinesc criteriile definite ar trebui să se bazeze pe un model de finanțare cu o 
singură sursă de finanțare (Comisia Europeană). O sursă unică de finanțare (Comisia 
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Europeană) în cadrul programului Orizont 2020 reprezintă soluția preferată în ceea ce 
privește simplificarea implementării proiectelor și asigurarea unor șanse egale de participare 
în diferitele țări participante.

Amendamentul 366
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun, avantaje reciproce și 
reciprocitate, dacă este cazul. Cooperarea 
internațională în domeniul științei, 
tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului. Comisia ar trebui să 
stabilească o strategie, pe baza politicilor 
și nevoilor Uniunii, pentru a viza într-un 
mod mai bun și pentru a acorda o mai 
mare prioritate cooperării internaționale 
în domeniul științei, tehnologiei și 
inovării, identificând țările terțe-cheie și 
domeniile științifice și tehnologice în care 
trebuie să se concentreze eforturile.

Or. en

Amendamentul 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului. În cadrul cooperării 
internaționale, ar trebui să se țină seama 
de capacitățile și de rolul potențial al 
regiunilor ultraperiferice și al țărilor și 
teritoriilor de peste mări în zonele de pe 
Glob în care acestea se află.

Or. fr

Justificare

UE deține regiuni ultraperiferice și țări și teritorii de peste mări peste tot în lume, care pot 
funcționa ca puncte de legătură pentru activitățile Uniunii Europene, în special în domeniul 
cooperării internaționale.

Amendamentul 368
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor

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

Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului. Garantându-se că finanțarea 
distribuită în cadrul Orizont 2020 nu 
contravine valorilor de bază ale Uniunii și 
pentru a încuraja concordanța cu politica 
Uniunii în materie de afaceri externe și 
dezvoltare, ar trebui prevăzute norme 
specifice pentru țările terțe față de care 
există suspiciuni întemeiate legate de 
încălcări ale drepturilor omului, implicare 
în conflicte armate sau în conflicte 
teritoriale.

Or. en

Amendamentul 369
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului. Cu toate acestea, ar trebui 
evitată cooperarea cu țările terțe în 
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domeniul cercetării cu posibilă utilizare 
duală cu orice țară care nu respectă 
drepturile omului, rezoluțiile ONU și 
dreptul internațional.

Or. en

Amendamentul 370
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 371
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 

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

interesul comun și avantaje reciproce. 
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului și a obiectivelor RIO+20.

Or. en

Amendamentul 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Ar trebui să se aibă în vedere 
încurajarea participării unor echipe de 
cercetare la diferite proiecte pentru a 
îmbunătăți calitatea C&I și pentru a 
crește posibilitățile de cooperare 
internațională.

Or. en

Amendamentul 373
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a menține condiții de egalitate 
pentru toate întreprinderile care își 

(31) Pentru a menține condiții de egalitate 
pentru toate întreprinderile care își 
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desfășoară activitatea pe piața internă, 
finanțarea oferită de Orizont 2020 ar trebui 
să fie stabilită, de asemenea, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat, pentru a se asigura eficacitatea 
cheltuielilor publice și pentru a preveni 
denaturări ale pieței, cum ar fi eliminarea 
finanțării private, crearea unor structuri de 
piață ineficiente sau menținerea 
întreprinderilor ineficiente.

desfășoară activitatea pe piața internă, 
finanțarea oferită de Orizont 2020 ar trebui 
să fie stabilită, de asemenea, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat, pentru a se asigura eficacitatea 
cheltuielilor publice și pentru a preveni 
denaturări ale pieței, cum ar fi eliminarea 
finanțării private sau crearea unor structuri 
de piață ineficiente.

Or. fr

Amendamentul 374
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări a activităților de control și de 
gestionare a riscurilor în materie de 
finanțare a cercetării în Uniune și a solicitat 
realizarea unui nou echilibru între 
încredere și control și între asumarea de 
riscuri și evitarea riscurilor. Parlamentul 
European, în rezoluția sa din 11 noiembrie
2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de 
cercetare, a solicitat o schimbare 
pragmatică în vederea simplificării 
administrative și financiare și stipulează că 
gestionarea finanțării cercetării europene ar 
trebui să se bazeze într-o mai mare măsură 
pe încredere și toleranță față de risc în 
raport cu participanții. Raportul de 
evaluare intermediară a celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare (2007-
2013) concluzionează că este necesară o 
abordare mai radicală pentru a realiza un 
salt spectaculos în direcția simplificării și 
că trebuie reechilibrat raportul între risc și 

(32) Consiliul European din 4 februarie 
2011 a recunoscut necesitatea unei noi 
abordări a activităților de control și de 
gestionare a riscurilor în materie de 
finanțare a cercetării în Uniune și a solicitat 
realizarea unui nou echilibru între 
încredere și control și între asumarea de 
riscuri și evitarea riscurilor. Parlamentul 
European, în rezoluția sa din 11 noiembrie 
2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de 
cercetare, a solicitat o schimbare 
pragmatică în vederea simplificării 
administrative și financiare și stipulează că 
gestionarea finanțării cercetării europene ar 
trebui să se bazeze într-o mai mare măsură 
pe încredere și toleranță față de risc în 
raport cu participanții. Raportul de 
evaluare intermediară a celui de al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare (2007-
2013) concluzionează că este necesară o 
abordare mai radicală pentru a realiza un 
salt spectaculos în direcția simplificării și 
că trebuie reechilibrat raportul între risc și 
încredere. Această simplificare 
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încredere. administrativă și financiară ar trebui 
finalizată înainte de începutul 
programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 375
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și de promovare a unei 
exploatări mai bune a potențialului 
industrial al politicilor de inovare, 
cercetare și dezvoltare tehnologică.

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și de promovare a unei 
exploatări mai bune a potențialului 
industrial al politicilor de inovare, 
cercetare și dezvoltare tehnologică. 
Prezentul regulament nu finanțează 
cheltuielile administrative ale Comisiei 
pentru executarea acestui program și nici 
construirea sau funcționarea marilor 
proiecte europene de infrastructură, 
precum Galileo, GMES sau ITER. 

Or. en

Justificare

PC7 a fost prea des folosit în mod greșit pentru a finanța „găuri”de finanțare în proiecte 
mari europene, cum ar fi Galileo, GMES sau ITER. Deși PE susține aceste proiecte și 
finanțarea lor, ar trebui să fie foarte clar faptul că Orizont 2020 nu finanțează depășirile de 
costuri ale acestora nici pentru lansarea, nici pentru derularea acestor proiecte.

Amendamentul 376
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și de promovare a unei 
exploatări mai bune a potențialului 
industrial al politicilor de inovare, 
cercetare și dezvoltare tehnologică.

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020) („Orizont 2020”) și 
stabilește cadrul de reglementare a 
sprijinului Uniunii pentru activități de 
cercetare și inovare și de promovare a unei 
exploatări mai bune a potențialului 
societal, economic și industrial al 
politicilor de inovare, cercetare și 
dezvoltare tehnologică.

Or. en

Amendamentul 377
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „activități de cercetare și inovare” 
înseamnă întregul spectru al activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, 
demonstrație și inovare, inclusiv 
promovarea cooperării cu țări terțe și 
organizații internaționale, diseminarea și 
optimizarea rezultatelor și stimularea 
formării și mobilității cercetătorilor în 
cadrul Uniunii;

(a) „activități de cercetare și inovare” 
înseamnă întregul spectru al activităților de 
cercetare, dezvoltare tehnologică, 
demonstrație și inovare, inclusiv 
promovarea cooperării cu țări terțe și 
organizații internaționale, accesul deschis, 
diseminarea și optimizarea rezultatelor și 
stimularea formării și mobilității 
cercetătorilor în cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 378
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „parteneriat public-privat” înseamnă un 
parteneriat în cadrul căruia parteneri din 
sectorul privat, din Uniune și, după caz, 
alți parteneri se angajează să sprijine în 
comun elaborarea și punerea în aplicare a 
unui program sau a unor activități de 
cercetare și inovare;

(d) „parteneriat public-privat” înseamnă un 
parteneriat între parteneri din sectorul 
privat și parteneri din sectorul public, cum 
ar fi universități, organizații de cercetare 
și alte organizații din sectorul public, 
sprijinite în comun de Uniune și de 
partenerii săi, destinate să sprijine
elaborarea și punerea în aplicare a unui 
program sau a unor activități de cercetare și 
inovare

Or. en

Amendamentul 379
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „parteneriat public-public” înseamnă un 
parteneriat în care organisme din sectorul 
public sau organisme cu misiune de 
serviciu public la nivel regional, național 
sau internațional se angajează împreună cu 
Uniunea să sprijine în comun elaborarea și 
punerea în aplicare a unui program sau a 
unor activități de cercetare și inovare.

(e) „parteneriat public-public” înseamnă un 
parteneriat în care organisme din sectorul 
public sau organisme cu misiune de 
serviciu public la nivel local, regional, 
național sau internațional se angajează 
împreună cu Uniunea să sprijine în comun 
elaborarea și punerea în aplicare a unui 
program sau a unor activități de cercetare și 
inovare.

Or. ro

Amendamentul 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „infrastructură de cercetare” (IC) 
înseamnă facilități, resurse, sisteme 
organizaționale și servicii utilizate de 
către comunitățile de cercetare pentru a 
întreprinde acțiuni de cercetare și inovare 
în domeniile lor. Atunci când este 
relevant, acestea pot fi utilizate dincolo de 
sfera cercetării, spre exemplu pentru 
educație sau servicii publice. Acesta 
include : echipament științific major (sau 
seturi de instrumente); resurse bazate pe 
cunoaștere, cum ar fi colecțiile, arhivele 
sau datele științifice; infrastructuri 
electronice, cum ar fi sisteme de date, de 
calcul și de software, rețele de comunicații 
și sisteme de promovare a deschiderii și 
încrederii digitale; orice alt tip de 
infrastructură de o natură unică, 
esențială pentru dobândirea excelenței în 
domeniul cercetării și inovării.

Or. en

Justificare

Pentru a avea o definiție comună referitoare la conceptul de infrastructură, este necesară 
includerea într-un document legislativ a conceptului deja utilizat, care să lărgească 
interpretarea tradițională, legată de clădiri și investiții fizice.

Amendamentul 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) „specializare inteligentă” înseamnă 
conceptul de dezvoltare a C&D și a 
politicii de inovare a Uniunii Europene. 
Obiectivul specializării inteligente este de 
a promova utilizarea eficientă și efectivă a 
investițiilor publice prin utilizarea 
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sinergiilor între țări și regiuni și 
consolidarea capacității lor inovatoare. 
Strategia specializării inteligente constă 
într-un program de strategie multianual 
al cărui obiectiv este dezvoltarea unui 
sistem funcțional de cercetare și inovare 
național sau regional.

Or. en

Justificare

Specializarea inteligentă este exercițiul ce trebuie făcut de regiuni pentru identificarea 
propriilor capacități și elaborarea viitorului lor program strategic regional. Este o solicitare 
de jos în sus care permite transferul de fonduri de la fondurile structurale către programul 
inovare și Orizont 2020.

Amendamentul 382
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
sustenabilității, dezvoltării economice și 
rezistenței pe termen lung și a incluziunii 
sociale și competitivității industriale în 
Europa.

Or. en

Amendamentul 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de 
transferare a rezultatelor cercetării la 
toate nivelele de educație, de creare de noi 
locuri de muncă și de asigurare a unei 
creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Or. en

Justificare

Educația reprezintă un aspect emblematic al Strategiei Europa 2020. Este un element esențial 
pentru soliditatea Europei. Ar trebui incluse transferurile de la programele științifice la 
programele educative.

Amendamentul 384
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, 
având rolul de mobilizare a investițiilor 
private, de creare de noi locuri de muncă și 
de asigurare a unei creșteri durabile pe 
termen lung și a competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
excelenței în cercetare și inovare, având 
rolul de mobilizare a investițiilor, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa. Finanțarea este 
îndreptată spre activități în care 
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intervenția la nivelul UE aduce valoare 
adăugată peste intervenția la nivel 
național sau regional.

Or. en

Amendamentul 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, 
având rolul de mobilizare a investițiilor 
private, de creare de noi locuri de muncă și 
de asigurare a unei creșteri durabile pe 
termen lung și a competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
excelenței în cercetare și inovare, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa, 
precum și pentru abordarea provocărilor 
societale ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Excelența este criteriul cel mai important de finanțare pentru programul-cadru și ar trebui 
menționat printre obiectivele programului Orizont 2020.

Amendamentul 386
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în Orizont 2020 joacă un rol central în 



AM\906699RO.doc 119/183 PE492.656v01-00

RO

punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, 
având rolul de mobilizare a investițiilor 
private, de creare de noi locuri de muncă și 
de asigurare a unei creșteri durabile pe 
termen lung și a competitivității în Europa.

punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
excelenței în cercetare și inovare, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa.

Or. en

Justificare

Excelența este criteriul cel mai important de finanțare pentru programul-cadru și ar trebui 
menționat printre obiectivele programului Orizont 2020.

Amendamentul 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, 
având rolul de mobilizare a investițiilor 
private, de creare de noi locuri de muncă și 
de asigurare a unei creșteri durabile pe 
termen lung și a competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
excelenței în cercetare și inovare, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa.

Or. en

Amendamentul 388
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
excelenței în cercetare și inovare, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa.

Or. en

Amendamentul 389
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, 
având rolul de mobilizare a investițiilor 
private, de creare de noi locuri de muncă și 
de asigurare a unei creșteri durabile pe 
termen lung și a competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea 
excelenței în cercetare și inovare, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa.

Or. en

Amendamentul 390
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor publice și private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa, 
precum și a poziției de lider în domeniul 
științei pe plan mondial.

Or. en

Amendamentul 391
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor publice și private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa.

Or. en

Amendamentul 392
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul Orizont 2020 se derulează în 
cooperare cu statele membre pentru a 
garanta că politicile de cercetare și 
inovare puse în aplicare de statele 
membre și de autoritățile locale sunt 
complementare și că oferă valoare 
adăugată europeană.

Or. fr

Amendamentul 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Instrumentele de 
conectare între cercetare și inovare și 
fondurile structurale ar trebui puse în 
aplicare prin intermediul programelor 
„regiunile cunoașterii” și „specializarea 
inteligentă”. Ambele instrumente ar 
trebui situate în interiorul spațiului 
european al cercetării (SEC), pentru a 
crea indicatori pentru stimularea 
potențialului de excelență.

Or. en
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Justificare

„Regiunile cunoașterii” și „specializarea inteligentă” pot fi instrumente importante pentru 
sinergiile între fondurile structurale și Orizont 2020.

Amendamentul 394
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei societăți și a unei economii bazate pe 
cunoaștere și inovare în cadrul Uniunii, 
prin mobilizarea de fonduri suplimentare 
suficiente pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare și astfel pentru a contribui la 
atingerea obiectivului de 3% din PIB 
pentru finanțarea acordată cercetării și 
inovării în Uniune până în anul 2020.
Astfel, Orizont 2020 sprijină punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020 și a altor 
politici ale Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

Or. en

Amendamentul 395
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
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cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA) prin acțiuni specifice 
exemplare care promovează cercetarea și 
inovarea în Europa. Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

Or. en

Amendamentul 396
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii lider la nivel mondial 
bazate pe cunoaștere și inovare în cadrul 
Uniunii, prin mobilizarea de fonduri 
suplimentare suficiente pentru cercetarea 
de frontieră și care vizează excelența,
pentru dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină înființarea unor 
centre de excelență competitive la nivel 
mondial, precum și punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

Or. en

Amendamentul 397
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere, 
sustenabilitate și inovare în cadrul Uniunii, 
prin mobilizarea de fonduri suplimentare 
suficiente pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare. Astfel, Orizont 2020 sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 și a altor politici ale Uniunii, precum 
și realizarea și funcționarea spațiului 
european de cercetare (ERA). Indicatorii 
de performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

Or. en

Amendamentul 398
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei societăți bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare (ERA). Indicatorii de 
performanță relevanți sunt prevăzuți în 
introducerea la anexa I.

Or. ro
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Amendamentul 399
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poziției de lider în sectorul industrial și (b) poziției de lider în sectorul industrial și 
al serviciilor și

Or. ro

Amendamentul 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cunoaștere, știință și tehnologie; 
științele vieții, sănătate, pământ, mediu, 
resurse naturale și securitatea alimentară.

Or. en

Justificare

Există o diferență între tehnologii, științele inginerești, cercetarea privind nevoile umane și 
sociale.

Amendamentul 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sociale, economice și legate de științele 
umaniste; provocări demografice, 
educație, aspecte teritoriale, guvernanță, 
cultură, conținuturi digitale, științe 
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umaniste, patrimoniu cultural și domenii
nemateriale ale cunoașterii.

Or. en

Justificare

Sunt importante domeniile nemateriale ale cunoașterii, deoarece este necesară adaptarea la 
schimbările globale.

Amendamentul 402
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul Orizont 2020 subliniază 
importanța promovării domeniilor de 
cercetare fără discriminare de gen. 
Orizont 2020, prin intermediul 
universităților, al instituțiilor Uniunii și al 
statelor membre, urmărește să promoveze 
știința ca domeniu de interes pentru 
ambele sexe, de la etapele timpurii ale 
educației, și imaginea cercetătorilor 
bărbați și femei ca modele demne de 
urmat. Prin intermediul unor campanii de 
informare, se furnizează informații despre 
cerințele necesare pentru a deveni 
cercetător și despre oportunitățile 
existente în domeniul cercetării, pe lângă 
informații legate de drepturile de 
maternitate.

Or. it

Amendamentul 403
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

(2a) Acest program nu finanțează nici 
cheltuielile administrative, nici 
cheltuielile cu construirea sau 
funcționarea unor mari proiecte europene 
de infrastructură, precum Galileo, GMES 
sau ITER.

Or. en

Amendamentul 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul priorităților și liniilor 
generale menționate la alineatul (2), se 
pot lua în considerare nevoi noi și 
neprevăzute care apar pe parcursul 
perioadei de punere în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020. Acestea 
pot fi reacții la noile oportunități, crize și 
amenințări, la nevoile legate de 
dezvoltarea de noi politici ale Uniunii, 
precum și la testarea acțiunilor pentru 
care se prevede acordarea de sprijin în 
cadrul programelor viitoare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

(5а) Orizont 2020 contribuie la creșterea 
atractivității carierei de cercetător în 
întreaga Europă și la atenuarea 
impactului exodului de creiere. Drept 
urmare, programul va fi implementat în 
așa fel încât să promoveze crearea unei 
piețe unice pentru cercetători, în special 
prin furnizarea de mecanisme adecvate 
menite să reducă discrepanțele în ceea ce 
privește remunerarea cercetătorilor în 
cadrul programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 406
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Orizont 2020 este de 87 740 de 
milioane EUR, din care o sumă maximă de 
86 198 de milioane EUR este alocată 
activităților în temeiul titlului XIX din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE).

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Orizont 2020 este de 87 740 de 
milioane EUR, din care o sumă maximă de 
98,8% este alocată activităților în temeiul 
titlului XIX din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Or. it

Amendamentul 407
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excelența științifică, 27 818 de milioane (a) excelența științifică, 32,3%;
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EUR;

Or. en

Amendamentul 408
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excelența științifică, 27 818 de milioane 
EUR;

(a) excelența științifică, 31,8% din totalul 
bugetului (pre-ITER);

Or. en

Justificare

Proporția din buget alocată acestui aspect  nu ține seama de sugestia mea de a include 
angajamentele pentru ITER într-un buget general lărgit Orizont 2020.

Amendamentul 409
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excelența științifică, 27 818 de milioane 
EUR;

(a) excelența științifică, 27,1% din totalul 
finanțării;

Or. it

Amendamentul 410
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
20 280 de milioane EUR;

(b) poziția de lider în sectorul industrial: 
20 280 de milioane EUR;

Or. fr

Justificare

Cercetarea și inovarea reprezintă factori cruciali pentru succesul politicilor industriale și 
pentru creșterea competitivității întreprinderilor. Este logic să se majoreze finanțarea alocată 
pentru industrie cu 10 miliarde de euro cu ajutorul unei reduceri bugetare a creditelor 
alocate „schimbărilor societale”.

Amendamentul 411
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
20 280 de milioane EUR;

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
28,8% din totalul finanțării;

Or. it

Amendamentul 412
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
20 280 de milioane EUR;

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
26%;

Or. en
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Amendamentul 413
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
20 280 de milioane EUR;

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
23,3% din totalul bugetului (pre-ITER);

Or. en

Justificare

Proporția din buget alocată acestui aspect  nu ține seama de sugestia mea de a include 
angajamentele pentru ITER într-un buget general lărgit Orizont 2020.

Amendamentul 414
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) provocări societale, 35 888 de milioane 
EUR.

(c) provocări societale, 25 888 de milioane 
EUR.

Or. fr

Justificare

Cuantumul ar trebui să fie mai bine distribuit, o sumă suplimentară de 10 miliarde de euro 
trebuind să fie transferată la „poziția de lider în sectorul industrial” în detrimentul 
„provocărilor societale”. Restul de 25 888 000 000 EUR, sumă destinată provocărilor 
societale (sănătate, bunăstare, agricultură durabilă, securitate alimentară, bio-economie, 
cercetare marină și maritimă, energie ecologică, transport inteligent, ecologic și integrat, 
acțiune împotriva schimbărilor climatice și societăți inovatoare și sigure) pare suficient.

Amendamentul 415
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) provocări societale, 35 888 de milioane 
EUR.

(c) provocări societale, 41,3% din totalul 
bugetului (pre-ITER);

Or. en

Justificare

Proporția din buget alocată acestui aspect  nu ține seama de sugestia mea de a include 
angajamentele pentru ITER într-un buget general lărgit Orizont 2020.

Amendamentul 416
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) provocări societale, 35 888 de milioane 
EUR.

(c) provocări societale, 39% din totalul 
finanțării.

Or. it

Amendamentul 417
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) provocări societale, 35 888 de milioane 
EUR.

(c) provocări societale, 36,4%.

Or. en

Amendamentul 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2 212 de milioane EUR.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2,52%1 din totalul bugetului alocat 
programului Orizont 2020, având în 
vedere faptul că bugetul CCC este în 
principal destinat costurilor fixe (personal 
și infrastructură).
1Procentul se bazează pe alocările 
financiare propuse de Comisie pentru 
Orizont 2020.

Or. en

Justificare

CCC furnizează sprijin științific pentru politicile prioritare ale UE, sprijin crucial pentru 
luarea unor decizii politice adecvate în sectoarele/domeniile-cheie (macroeconomie, 
reglementări financiare, mediu și schimbări climatice, sănătate, agricultură și securitate 
alimentară, energie și transport, siguranță și securitate). Pentru a permite CCC să păstreze 
situația curentă a acțiunilor de cercetare nenucleară directă, este necesară suma de 2212 
milioane de euro.

Amendamentul 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare 
ale Centrului Comun de Cercetare 
reprezintă 2 212 de milioane EUR.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru cercetarea directă nenucleară
a Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2,52% din bugetul total al Orizont 2020.

Or. en
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Amendamentul 420
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2 212 de milioane EUR.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2,5% din bugetul total (pre-ITER).

Or. en

Justificare

Proporția din buget alocată acestui aspect nu ține seama de sugestia mea de a include 
angajamentele pentru ITER într-un buget general lărgit Orizont 2020.

Amendamentul 421
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2 212 de milioane EUR.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2,5 % din totalul finanțării.

Or. it

Amendamentul 422
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2 212 de milioane EUR.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe nenucleare ale 
Centrului Comun de Cercetare reprezintă 
2,3%.

Or. en

Amendamentul 423
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea Orizont 
2020 pentru acțiunile directe de cercetare 
nenucleară ale Centrului Comun de 
Cercetare (CCC) sunt în conformitate cu 
nevoile CCC, având în vedere faptul că 
bugetul CCC este în principal destinat 
costurilor fixe (personal și 
infrastructură).

Or. en

Justificare

Centrul Comun de Cercetare furnizează sprijin științific pentru politicile prioritare ale UE, 
sprijin crucial pentru luarea unor decizii politice adecvate în sectoarele/domeniile-cheie 
(macroeconomie, reglementări financiare, mediu și schimbări climatice, sănătate, agricultură 
și securitate alimentară, energie și transport, siguranță și securitate). Pentru a permite CCC 
să păstreze situația curentă a acțiunilor de cercetare nenucleară directă, este necesară suma 
de 2212 milioane de euro.

Amendamentul 424
Henri Weber
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul alocat activităților de cooperare 
internațională descrise la articolul 21 
alineatele (2) și (3) este de 4%.

Or. fr

Amendamentul 425
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul alocat activităților de cooperare 
internațională descrise la articolul 21 
alineatele (2) și (3) este de 4%.

Or. fr

Justificare

Conform articolului 180 din TFUE, cooperarea internațională este una dintre cele patru 
activități care trebuie realizate în programul-cadru. Articolul 182 din tratat prevede că 
procentul alocat acesteia este stabilit prin program.  Se propune astfel stabilirea procentului 
de 4%, cifra medie care corespunde programelor-cadru anterioare destinate C&D.

Amendamentul 426
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prevede o sumă adecvată de bani 
destinată a fi alocată licitațiilor în care se 
primesc mai multe oferte evaluate ca 
ridicându-se la un standard de excelență 
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mai ridicat decât cel anticipat, pentru a 
finanța mai mult de un proiect atunci 
când este cazul.

Or. en

Amendamentul 427
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3 194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1 542 de milioane EUR este 
pusă la dispoziție de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie pentru 
activitățile prevăzute la titlul XVII din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. A doua alocare de până la 
1 652 de milioane EUR este pusă la 
dispoziție și va face obiectul revizuirii 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1). 
Această sumă suplimentară este furnizată 
pe o bază proporțională, astfel cum se 
indică în anexa II, din suma pentru 
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 
prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 
suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la 
alineatul (2) litera (c).

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de xxx EUR, astfel cum este 
prevăzut în anexa II.

Având în vedere nevoia de a identifica și 
selecta cele mai puternice comunități ale 
cunoașterii și inovării (CCI), care au cele 
mai mari șanse de a ajunge la masa 
critică, procesul de selecție a CCI din 
2014 va fi deschis cererilor pentru CCI cu 
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următoarele teme predefinite:
- inovare pentru o viață sănătoasă și o 
îmbătrânire activă;
- materii prime;
- hrană pentru viitor;
- mobilitate urbană;
- fabricare cu valoare adăugată și
- societăți inteligente și sigure.
Vor fi selectate un număr de CCI pe baza 
temelor din propunerea de selecție a CCI. 
Numărul de CCI selectate va depinde de 
maturitatea și de gradul de pregătire a 
consorțiilor europene de a forma CCI 
credibile, de potențialul impact societal și 
economic și de oportunitățile de sinergii 
cu alte inițiative, precum și de capacitatea 
de absorbție a IET și de bugetul 
disponibil.

Or. en

Amendamentul 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1542 de milioane EUR este 
pusă la dispoziție de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie pentru 
activitățile prevăzute la titlul XVII din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. A doua alocare de până la 
1 652 de milioane EUR este pusă la 

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție minimă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3,64 % din bugetul total, astfel 
cum este prevăzut în anexa II.



PE492.656v01-00 140/183 AM\906699RO.doc

RO

dispoziție și va face obiectul revizuirii 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1). 
Această sumă suplimentară este furnizată 
pe o bază proporțională, astfel cum se 
indică în anexa II, din suma pentru 
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 
prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 
suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la alineatul 
(2) litera (c).

Or. en

Amendamentul 429
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1542 de milioane EUR este 
pusă la dispoziție de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie pentru 
activitățile prevăzute la titlul XVII din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. A doua alocare de până la 
1 652 de milioane EUR este pusă la 
dispoziție și va face obiectul revizuirii 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1). 
Această sumă suplimentară este furnizată 
pe o bază proporțională, astfel cum se 
indică în anexa II, din suma pentru 
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 
prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 2,9 % din finanțarea totală, 
astfel cum este prevăzut în anexa II.
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suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la 
alineatul (2) litera (c).

Or. it

Amendamentul 430
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1542 de milioane EUR este 
pusă la dispoziție de Institutul European de 
Inovare și Tehnologie pentru activitățile 
prevăzute la titlul XVII din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. A doua 
alocare de până la 1 652 de milioane EUR
este pusă la dispoziție și va face obiectul
revizuirii prevăzute la articolul 26 alineatul 
(1). Această sumă suplimentară este 
furnizată pe o bază proporțională, astfel 
cum se indică în anexa II, din suma pentru 
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 
prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 
suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la alineatul 
(2) litera (c).

(3) Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 de 
1,2% din totalul bugetului (pre-ITER), 
astfel cum este prevăzut în anexa II. O 
primă alocare de 48% din acest buget este 
pusă la dispoziție de Institutul European de 
Inovare și Tehnologie pentru activitățile 
prevăzute la titlul XVII din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. A doua 
alocare de până la 52% din 1,2% din 
totalul bugetului (pre-ITER) este pusă la 
dispoziție numai sub rezerva revizuirii 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1). 
Această sumă suplimentară este furnizată 
pe o bază proporțională, astfel cum se 
indică în anexa II, din suma pentru 
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 
prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 
suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la alineatul 
(2) litera (c).

Or. en

Justificare

Proporția din buget alocată acestui aspect nu ține seama de sugestia mea de a include 
angajamentele pentru ITER într-un buget general lărgit Orizont 2020.
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Amendamentul 431
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru prima alocare, evoluțiile în curs 
ale actualelor comunități ale cunoașterii și 
inovării (denumite în continuare „CCI”) și 
fondurile inițiale pentru lansarea celui de-al 
doilea val de trei noi CCI;

(a) pentru prima alocare, evoluțiile în curs 
ale actualelor comunități ale cunoașterii și 
inovării (denumite în continuare „CCI”) și 
fondurile inițiale pentru lansarea celui de-al 
doilea val de trei noi CCI în 2014;

Or. en

Amendamentul 432
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a doua alocare, evoluțiile actuale 
ale CCI-urilor lansate deja și fondurile 
inițiale pentru lansarea celui de al treilea 
val de trei noi CCI.

(b) pentru a doua alocare, evoluțiile actuale 
ale CCI-urilor lansate deja și fondurile 
inițiale pentru lansarea celui de al treilea 
val al unei noi CCI, dacă în urma 
revizuirii intermediare poate fi demonstrat 
că CCI-rile reprezintă modul cel mai 
rentabil și cu valoare adăugată de a 
atinge obiectivele privind poziția de lider 
în sectorul industrial și provocările 
societale.

Or. en

Amendamentul 433
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a doua alocare, evoluțiile actuale 
ale CCI-urilor lansate deja și fondurile 
inițiale pentru lansarea celui de al treilea 
val de trei noi CCI.

(b) pentru a doua alocare, evoluțiile actuale 
ale CCI-urilor lansate deja și fondurile 
inițiale pentru lansarea celui de al treilea 
val de trei noi CCI în 2018.

Or. en

Amendamentul 434
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

A doua alocare este pusă la dispoziție în 
urma evaluării prevăzute la articolul 26 
alineatul (1), ținând seama în special de:

A doua alocare este pusă la dispoziție 
numai în urma unei evaluări pozitive
prevăzute la articolul 26 alineatul (1), 
ținând seama în special de:

Or. en

Amendamentul 435
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a CCI-urilor sale 
la obiectivele Orizont 2020.

(c) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a CCI-urilor sale 
la obiectivele Orizont 2020, ținând seama 
în special de capacitatea acestora de a 
reprezenta sau nu modul cel mai rentabil 
și cu valoare adăugată de a atinge 
obiectivele. 

Or. en
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Amendamentul 436
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a răspunde caracterului 
evolutiv al științei, al tehnologiei și al 
inovării și pentru a adapta, atunci când 
este cazul, programul Orizont 2020 la 
noile progrese și nevoi, Comisia poate, în 
urma revizuirii menționate la articolul 26 
alineatul (1) litera (a), prin intermediul 
actelor delegate conform articolelor 26a, 
26b și 26c, să modifice defalcarea 
orientativă stabilită la anexa II cu până la 
15% din totalul alocării inițiale pentru 
fiecare prioritate și obiectiv specific și, 
când este cazul, obiectivele și activitățile 
specifice menționate în anexa I. 
La modificarea anexei I și anexei II, 
Comisia ține seama în special de:
(a) contribuția diferitelor părți ale 
programului la îndeplinirea obiectivelor 
Orizont 2020;
(b) dezvoltarea de indicatori-cheie pentru 
evaluarea rezultatelor și impacturilor 
diferitelor părți ale programelor, astfel 
cum se menționează în anexa II a 
programului specific;
(c) nevoile financiare viitoare preconizate 
ale diferitelor părți și instrumente ale 
programului, inclusiv instrumentele 
financiare.

Or. en

Justificare

Este important ca programul să rămână flexibil și să se acorde Comisiei mijloacele de a 
răspunde la provocări sau evenimente noi și neprevăzute. Totuși, acestea ar trebui să fie 
însoțite de asigurarea unei maxime transparențe și răspunderi democratice, fără a 
compromite alegerile politice efectuate de legiuitori.
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Amendamentul 437
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar al Orizont 2020 poate 
acoperi cheltuieli legate de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
care sunt necesare pentru gestionarea 
Orizont 2020 și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, în special studii și reuniuni ale 
experților, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele Orizont 2020, 
cheltuieli legate de rețelele informatice 
specializate pe prelucrarea și schimbul de 
informații, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea Orizont 2020.

1. Pachetul financiar al Orizont 2020 poate 
acoperi cheltuieli legate de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
care sunt necesare pentru gestionarea 
Orizont 2020 și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, în special studii și lucrări 
realizate de experți, în măsura în care 
aceste lucrări sunt legate de furnizarea de 
opinii cu privire la proiectele de cercetare 
care vizează obiectivele Orizont 2020, 
cheltuieli legate de rețelele informatice 
specializate pe prelucrarea și schimbul de 
informații, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea Orizont 2020.

Or. pl

Justificare

Experții ar trebui să lucreze, nu să se întâlnească unii cu alții, și ar trebui să facă tot ce le stă 
în putință pentru a evita să efectueze analize generale; este mai curând important să ofere 
opinii cu privire la proiecte specifice.

Amendamentul 438
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
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dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 
10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2) sau la contribuția acordată 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie prevăzută la alineatul (3).

dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 
20 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 20 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 439
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
transferurile de credite între prioritățile și 

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
transferurile de credite între prioritățile și 
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obiectivele specifice în valoare de până la 
10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2) sau la contribuția acordată 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie prevăzută la alineatul (3).

obiectivele specifice în valoare de până la 
10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2) sau la contribuția acordată 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie prevăzută la alineatul (3). La 
revizuirea sumelor, Comisia ține seama în 
special de contribuția diferitelor părți ale 
programului la atingerea obiectivelor 
generale ale Orizont 2020, după cum 
reiese din evaluarea rezultatelor pe baza 
indicatorilor-cheie comparabili.

Or. en

Amendamentul 440
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 
10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare 
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale și respectând integral prerogativele 
autorității bugetare, să revizuiască sumele 
stabilite pentru prioritățile menționate la 
alineatul (2) și defalcarea orientativă pe 
obiective specifice în cadrul priorităților 
sus-menționate, stabilită la anexa II, 
precum și transferurile de credite între 
prioritățile și obiectivele specifice în 
valoare de până la 10 % din suma totală 
alocată inițial pentru fiecare prioritate și 
până la 10 % din defalcarea orientativă 
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referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2) sau la contribuția acordată 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie prevăzută la alineatul (3).

inițială a fiecărui obiectiv specific. 
Prezenta dispoziție nu se referă la suma 
pentru acțiunile directe ale Centrului 
Comun de Cercetare prevăzută la alineatul 
(2) sau la contribuția acordată Institutului 
European de Inovare și Tehnologie 
prevăzută la alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asocierea țărilor terțe Participarea țărilor și teritoriilor și
asocierea țărilor terțe

Or. fr

Justificare

Decizia privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări din 27 noiembrie 2001 prevede 
la articolul 58 și în anexa II F, pentru țările și teritoriile de peste mări, ca teritorii asociate la 
Uniune, participarea la programe ale UE, în special la programul-cadru de cercetare și 
dezvoltare.

Amendamentul 442
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) anumite țări terțe care îndeplinesc 
integral următoarele criterii:

(b) țările selectate:

Or. en
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Amendamentul 443
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dispun de o bună capacitate în 
domeniile științei, tehnologiei și inovării;

(i) au o poziție de lider în domeniul 
respectiv de cercetare și dispun de o bună 
capacitate în domeniile științei, tehnologiei 
și inovării;

Or. en

Amendamentul 444
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) pot contribui la dezvoltarea excelenței 
globale în Europa;

Or. en

Amendamentul 445
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) au un bilanț anterior pozitiv de 
participare la programele de cercetare și 
inovare ale Uniunii;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 446
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 447
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea și

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea sau au legături istorice 
și culturale speciale cu state membre din 
Uniune;

Or. pt

Justificare

Legăturile istorice și culturale ar trebui, de asemenea, incluse în relația cu țările terțe 
asociate, pe lângă legăturile pur economice și geografice, deoarece relațiile statelor membre 
pot oferi beneficii pentru cooperarea internațională în acest domeniu.

Amendamentul 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea;

(iii) au legături politice, economice și 
geografice strânse cu Uniunea și
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Or. fr

Justificare

Existența valorilor democratice comune trebuie să reprezinte unul dintre criteriile cheie la 
stabilirea programelor de cercetare cu țările terțe.

Amendamentul 449
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) au un sistem bazat pe principii 
democratice și o funcție publică eficientă;

Or. it

Amendamentul 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) statele AELS care fac parte din 
Acordul privind SEE, în conformitate cu 
dispozițiile respectivului acord;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament nu modifică conținutul propunerii Comisiei, dar face o referire mai 
clară la acordul SEE și la participarea statelor SEE și AELS la programul Orizont 2020.

Amendamentul 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este deschis participării 
țărilor și teritoriilor de peste mări 
menționate în Decizia 2001/822/CE a 
Consiliului privind asocierea țărilor și 
teritoriilor de peste mări la Comunitatea 
Europeană („decizie de asociere peste 
mări”), sub rezerva condițiilor specifice 
menționate în respectiva decizie.

Or. fr

Justificare

Decizia privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări din 27 noiembrie 2001 prevede 
la articolul 58 și în anexa II F, pentru țările și teritoriile de peste mări, ca teritorii asociate la 
Uniune, participarea la programe ale UE, în special la programul-cadru de cercetare și 
dezvoltare.

Amendamentul 452
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Condițiile privind participarea 
statelor AELS care fac parte din Acordul 
SEE sunt în conformitate cu dispozițiile 
respectivului acord.

Or. en

Justificare

Scopul este acela de a clarifica că termenii participării statelor AELS și SEE la programul 
Orizont 2020 sunt deja stabiliți prin Acordul SEE, mai precis că se aplică aceiași termeni ca 
și pentru participarea acestor țări la programele de cercetare existente și anterioare.
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Amendamentul 453
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Condițiile privind participarea 
statelor AELS care fac parte din Acordul 
SEE sunt în conformitate cu dispozițiile 
respectivului acord.

Or. en

Justificare

Scopul este acela de a clarifica că termenii participării statelor AELS și SEE la programul 
Orizont 2020 sunt deja stabiliți prin Acordul SEE, mai precis că se aplică aceiași termeni ca 
și pentru participarea acestor țări la programele de cercetare existente și anterioare.

Amendamentul 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Condițiile privind participarea 
statelor AELS care fac parte din Acordul 
SEE sunt în conformitate cu dispozițiile 
respectivului acord.

Or. en

Justificare

Scopul este acela de a clarifica că termenii participării statelor AELS și SEE la programul 
Orizont 2020 sunt deja stabiliți prin Acordul SEE, mai precis că se aplică aceiași termeni ca 
și pentru participarea acestor țări la programele de cercetare existente și anterioare. Pentru 
a include o referință mai clară la Acordul SEE, este important să nu se cauzeze o 
incertitudine juridică inutilă. Acest nou alineat are aceeași formulare ca și clauza similară 
din propunerea Comisiei privind programul Erasmus pentru toți.



PE492.656v01-00 154/183 AM\906699RO.doc

RO

Amendamentul 455
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este restricționată asocierea țărilor 
terțe implicate în conflicte militare sau 
teritoriale sau în cazul în care există 
suspiciuni întemeiate legate de încălcări 
ale drepturilor omului, conform normelor 
specifice din Regulamentul (UE) XX/XX 
[Norme de participare].

Or. en

Justificare

În afară de această restricție, există un alt set de amendamente la Normele de participare la 
programul Orizont 2020. Respectivele amendamente subliniază norme specifice privind țări 
care se încadrează în situațiile descrise mai sus și prevăd o raportare detaliată care să 
asigure un „zid de protecție” între finanțarea UE destinată cercetării și conflictele teritoriale 
sau încălcările drepturilor omului în cauză.

Amendamentul 456
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se asigură o coordonare eficientă 
între cei trei piloni principali ai 
Programului-cadru Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 457
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 sprijină acțiunile indirecte 
prin intermediul uneia sau mai multor 
forme de finanțare prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar], în special granturi, 
premii, achiziții și instrumente financiare.

(1) Orizont 2020 sprijină acțiunile indirecte 
prin intermediul uneia sau mai multor 
forme de finanțare prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar], în special granturi, 
premii, achiziții și instrumente financiare. 
Acestea din urmă reprezintă forma 
predominantă a finanțării pentru 
activități apropiate de piață, sprijinite în 
cadrul acestui program.

Or. en

Amendamentul 458
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orizont 2020 nu furnizează sprijin 
pentru cercetarea și pentru activitățile de 
inovare desfășurate în scopuri de apărare 
și exclude explicit sprijinul pentru 
tehnologiile cu utilizare duală civilă și 
militară.

Or. en

Amendamentul 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Consiliere și coordonare strategică

Se va urmări realizarea de acțiuni de 
consiliere și coordonare strategică a 
cercetării și inovării, care vizează 
atingerea obiectivelor comune și care 
necesită sinergii în cadrul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 460
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 461
Christian Ehler



AM\906699RO.doc 157/183 PE492.656v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; consultări active cu 
reprezentanți ai societății civile și, în 
special, cu grupurile-țintă, cum ar fi 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap; și procese transparente și 
interactive care asigură sprijin cercetării și 
inovării responsabile.
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Or. fr

Amendamentul 463
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 464
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului-cadru Orizont 2020, se iau în 
considerare expertiza și contribuțiile 
furnizate de: grupuri consultative de 
experți independenți, de nivel înalt, 
instituite de Comisie; structuri de dialog, 
create în temeiul acordurilor internaționale 
în domeniul științei și tehnologiei; activități 

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

domeniul științei și tehnologiei; activități 
orientate spre viitor; consultări publice 
specifice și procese transparente și 
interactive care asigură sprijin cercetării și 
inovării responsabile.

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă o influență decisivă în întocmirea listei de experți 
independenți pentru a putea menține echilibrul și imparțialitatea atunci când sunt evaluate 
cererile de granturi.

Amendamentul 465
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 466
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 468
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 469
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dată fiind participarea redusă a 
femeilor cercetători la cel de-al șaselea și 
cel de-al șaptelea program-cadru, Orizont 
2020 rezolvă această problemă prin 
intermediul unor oportunități egale de a 
avansa pe plan profesional atât pentru 
cercetătorii femei, cât și pentru bărbați, 
concentrându-se pe mobilitatea acestora 
și pe modalitățile de a reconcilia viața de 
familie cu viața profesională.

Or. it
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Amendamentul 470
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La întocmirea programelor de lucru 
prevăzute la articolul 5 din Decizia nr. 
XX/XX/UE a Consiliului [programul 
specific Orizont 2020], Comisia ține 
seama de opinia și contribuțiile, în cel mai 
larg sens, furnizate de părțile interesate, 
de statele membre, de Parlamentul 
European și de Consiliu. Comisia 
responsabilă din Parlamentul European 
poate invita reprezentanți ai Comisiei 
pentru a-i prezenta proiectele de 
programe de lucru.

Or. en

Amendamentul 471
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Continuând activitatea inițiată în 
cadrul temei știință și societate din cel de-
al șaptelea program-cadru, Orizont 2020 
ar trebui să asigure participarea 
organizațiilor societății civile la definirea 
priorităților de cercetare, la elaborarea 
anumitor programe de lucru și, atunci 
când este cazul, la activități de cercetare 
prin intermediul unor cereri specifice de 
proiecte.

Or. en
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Amendamentul 472
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a atrage în continuare 
implicarea și participarea cetățenilor și a 
societății civile la cercetare, programele 
care promovează participarea cetățenilor 
și a societății civile, inițiate în cel de-al 
șaptelea program-cadru, sunt continuate 
în cadrul programului Orizont 2020, atât 
ca programe de sine stătătoare, cât și ca 
activități specifice, în special în scopurile 
legate de provocările societale. Cererile 
specifice pentru proiectele de cercetare 
participative sunt realizate atunci când 
activitățile de cercetare și inovare sunt 
realizate de organizații ale societății civile 
sau atunci când respectivele organizații și 
cetățeni sunt implicați activ ca parte din 
proiect.

Or. en

Amendamentul 473
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru a asigura relevanța societală 
a nevoilor de cercetare și a priorităților 
stabilite în temeiul provocărilor societale, 
Comisia instituie platforme de dialog între 
reprezentanții societății civile și 
cercetători.

Or. en
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Amendamentul 474
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Participarea organizațiilor societății 
civile și a cetățenilor la definirea, 
executarea și evaluarea programelor de 
cercetare va fi crucială pentru abordarea 
provocărilor societale și va fi sprijinită 
prin intermediul programului Orizont 
2020, inclusiv în redactarea programelor 
de lucru anuale. Pentru fiecare provocare 
societală, va fi instituită o platformă 
specifică pentru dialogul dintre societatea 
civilă, cetățeni și cercetători, pentru 
discutarea priorităților de cercetare în 
domeniile sectoriale specifice.

Or. en

Amendamentul 475
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de platformele 
tehnologice europene, de inițiativele de 
programare în comun și de parteneriatele 
europene pentru inovare.

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de platformele 
tehnologice europene, de inițiativele de 
programare în comun, de parteneriatele 
europene pentru inovare, cu condiția ca 
acestea să fi fost întocmite în consultare 
cu o gamă largă de experți și părți 
interesate.
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Or. en

Amendamentul 476
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de platformele 
tehnologice europene, de inițiativele de 
programare în comun și de parteneriatele 
europene pentru inovare.

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de Institutul 
European de Tehnologie și Inovare și de 
platformele tehnologice europene, de 
inițiativele de programare în comun și de 
parteneriatele europene pentru inovare.

Or. en

Amendamentul 477
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, sporirii atractivității profesiei de 
cercetare, precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor. Orizont 2020 va încuraja și 
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susține activitățile menite să exploateze 
poziția de lider a Europei în cursa pentru 
dezvoltarea unor procese și tehnologii noi 
care să promoveze dezvoltarea durabilă, 
în sens larg, și să combată schimbările 
climatice. Această abordare orizontală, 
integrată pe deplin în toate prioritățile 
Orizont 2020, va ajuta Uniunea să 
prospere într-un mediu cu emisii reduse 
de carbon și cu resurse limitate și, în 
același timp, să construiască o economie 
eficientă, durabilă și competitivă. 

Or. en

Amendamentul 478
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 479
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 

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

cros-, trans- și interdisciplinare, științelor 
socioeconomice și umaniste, promovării 
funcționării și realizării ERA, cooperării cu 
țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile, inclusiv aspectelor legate de 
gen în domeniul cercetării, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 481
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 482
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile, inclusiv aspectelor legate de 
gen în domeniul cercetării, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. fr

Amendamentul 484
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este regretabil faptul că, până în prezent, matematicienii nu au putut să ia parte la 
programele-cadru anterioare. Prin Orizont 2020 ar trebui să se remedieze această problemă 
și să se instituie măsurile adecvate.



AM\906699RO.doc 171/183 PE492.656v01-00

RO

Amendamentul 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 486
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 

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

introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, cooperării cu țările terțe, 
cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, implicării IMM-urilor în 
cercetare și inovare și participarea 
sectorului privat în sens mai larg, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 487
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 489
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

funcționării și realizării ERA, cooperării cu 
țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile, inclusiv aspectelor legate de 
gen în domeniul cercetării, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 491
Edit Herczog
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 492
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

aspectelor legate de gen și de vârstă, în 
domeniul cercetării, sporirii atractivității 
profesiei de cercetare, precum și facilitării 
mobilității transfrontaliere și intersectoriale 
a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 493
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 494
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sintagma „aspecte legate de gen” este ambiguă atunci când se referă la conținutul 
proiectelor și, de asemenea, poate fi asociată cu agendele controversate și care nu sunt 
acceptate la scară largă.

Amendamentul 495
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

cercetării și inovării responsabile, inclusiv 
aspectelor legate de gen în domeniul 
cercetării, unei guvernanțe a cercetării și 
a cercetării participative și sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 496
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Din program lipsesc cu desăvârșire aspectele legate de teritoriu și de dimensiunea spațială 
(utilizarea terenurilor, regiuni și orașe).  Acesta este un element central al provocărilor 
societale și trebuie integrat în toate acțiunile.

Amendamentul 498
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, dezvoltării cercetării legate 
de sistemele juridice europene, cooperării 
cu țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile, inclusiv aspectelor legate de 
gen în domeniul cercetării, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 499
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 500
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a garanta faptul că 
preocupările transversale sunt luate în 
considerare în mod adecvat în cadrul 
implementării programului Orizont 2020, 
Comisia efectuează o evaluare economică, 
societală, etică și de sustenabilitate, 
precum și o evaluare a programelor de 
cercetare specifice, ca parte a 
monitorizării periodice și evaluării 
programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 501
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a garanta că participanții au 
suficientă libertate de a crea proiecte 
interdisciplinare cu soluții inovatoare 
care se referă la diferite priorități ale 
programului Orizont 2020, cererile de 
oferte sunt cât mai deschise cu putință. 
Pentru a permite suficient spațiu pentru 
abordările ascendente și pentru sisteme 
deschise, ușoare și rapide pentru fiecare 
dintre provocări și tehnologii și pentru a 
oferi celor mai buni cercetători și 
antreprenori și celor mai bune 
întreprinderi din Europa posibilitatea de a 
crea soluții inovatoare în funcție de 
propriile alegeri, programele de lucru 
sunt definite în termeni ampli, cu cât mai 
puține detalii specifice cu putință.
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Or. en

Amendamentul 502
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Toate activitățile de cercetare și inovare se 
bazează pe capacitatea cercetătorilor, a 
instituțiilor de cercetare, a 
întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, distribui și utiliza în mod liber 
informațiile științifice. Pentru a spori 
circulația și exploatarea cunoștințelor, 
liberul acces online la publicațiile 
științifice, deja inclus în cel de-al șaptelea 
program-cadru, ar trebui să fie principiul 
general pentru publicațiile științifice care 
primesc finanțare publică din partea 
programului Orizont 2020. În plus, 
Orizont 2020  promovează accesul liber la 
date științifice produse sau colectate prin 
activități de cercetare finanțate public, cu 
scopul ca accesul la aceste date să devină 
norma generală până în 2020. În același 
timp, dezvăluirea rezultatelor cercetării 
este limitată dacă activitățile de brevetare 
pot fi compromise.

Or. en

Justificare

În cadrul activităților de cercetare și inovare, se produc date foarte sensibile și, din motive de 
securitate, trebuie să existe șanse de a asigura securitatea și de a respecta drepturile de 
brevet. Obligația unui acces deschis este acceptabilă doar dacă domeniul de aplicare este 
limitat la versiunile publicate, în lipsa obligației de a publica și de a interfera cu exploatarea 
comercială a rezultatelor cercetării sau dacă există posibilitatea de a proteja rezultatele prin 
drepturile de proprietate intelectuală. În caz contrar, pot fi încălcate drepturile de 
proprietate; aceasta ar conduce la o scădere a participării întreprinderilor la programul 
Orizont 2020.
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