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Amendamentul 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.
Implicațiile etice, sociale și juridice ale 
cercetării inovatoare sunt abordate în 
mod specific în toate domeniile acoperite 
de program.

Or. en

Amendamentul 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale, 
precum și transferarea rezultatelor științei 
către toate nivelurile de educație și 
formare.
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Or. en

Justificare

Dacă Europa dorește să aibă un sistem de educație și formare competitiv, trebuie să 
transferăm rezultatele cercetării către programe.

Amendamentul 505
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate rămân relevante pentru 
nevoile în schimbare și provocările diverse
și au în vedere caracterul evolutiv al 
științei, al tehnologiei, al inovării, al 
economiei și al societății, incluzând în 
inovație aspecte tehnologice, industriale, 
organizaționale și sociale.

Or. en

Amendamentul 506
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al economiilor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale, sociale și de 
mediu.
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Amendamentul 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale, sociale și de 
mediu.

Or. en

Amendamentul 508
Paul Rübig (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerile prezentate sunt evaluate de 
un organism format din membri care au 
cunoștințele necesare pentru a analiza 
toate criteriile stabilite mai sus.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al Orizont 2020 cuprinde întregul proces al cercetării și inovării, iar 
criteriile includ în mod explicit impactul. Analiza impactului social și economic, precum și 
potențialului de piață necesită o înțelegere subtilă a condițiilor de punere în aplicare, 
preluarea pe piață și acceptarea socială. Este esențial pentru contribuția Orizont 2020 la 
excelența europeană, competitivitate și soluționarea provocărilor societale ca compoziția 
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comisiilor de evaluare să reflecte în mod adecvat acest lucru și procesul de selecție să poată 
urmări toate criteriile de acordare a granturilor.

Amendamentul 509
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 a
Cercetarea și inovarea responsabile

Pentru a garanta o relație armonioasă și 
eficientă între știință și societate, Orizont 
2020 promovează în mod activ cercetarea 
și inovarea responsabile. Aceasta 
înseamnă promovarea unui cadru de 
guvernanță care încurajează actorii 
societali să coopereze pe durata întregului 
proces de cercetare și inovare pentru a-l 
adapta mai bine, alături de rezultate și 
impact, la așteptările, nevoile și valorile 
societății. Acest cadru de guvernanță 
cuprinde în special:
(a) asigurarea unui angajament public 
efectiv pentru a consolida cercetarea și 
inovarea, inclusiv cercetarea 
participativă, în cadrul căreia actorii 
societali co-produc cunoaștere pentru a 
răspunde nevoilor societății;
(b) integrarea dimensiunii de gen 
menționată la articolul 15;
(c) furnizarea de acces online gratuit și 
reutilizarea informațiilor științifice, așa 
cum se menționează la articolul 15b;
(d) dotarea, prin intermediul educației, a 
viitorilor cercetători și a altor actori 
societali cu cunoștințele și instrumentele 
necesare pentru a participa pe deplin și a-
și asuma responsabilitatea în cadrul 
procesului de cercetare și inovare;
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(e) garantarea respectării principiilor 
etice menționate la articolul 16 alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 a
Cercetarea și inovarea responsabile

Pentru a garanta o relație armonioasă și 
eficientă între știință și societate, Orizont 
2020 promovează în mod activ cercetarea 
și inovarea responsabile. Aceasta 
înseamnă promovarea unui cadru de 
guvernanță care încurajează actorii 
societali să coopereze pe durata întregului 
proces de cercetare și inovare pentru a-l 
adapta mai bine, alături de rezultate și 
impact, la așteptările, nevoile și valorile 
societății. Acest cadru de guvernanță 
cuprinde în special:
(a) asigurarea unui angajament public 
efectiv pentru a consolida cercetarea și 
inovarea, inclusiv cercetarea 
participativă, în cadrul căreia actorii 
societali co-produc cunoaștere pentru a 
răspunde nevoilor societății;
(b) integrarea dimensiunii de gen 
menționată la articolul 15;
(c) furnizarea de acces online gratuit și 
reutilizarea informațiilor științifice, așa 
cum este menționat la articolul 15b;
(d) dotarea, prin intermediul educației, a 
viitorilor cercetători și a altor actori 
societali cu cunoștințele și instrumentele 
necesare pentru a participa pe deplin și a-
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și asuma responsabilitatea în cadrul 
procesului de cercetare și inovare;
(e) garantarea respectării principiilor 
etice menționate la articolul 16 alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 511
Francisco Sosa Wagner (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Cercetarea și inovarea responsabile

Pentru a garanta o relație armonioasă 
între știință și societate, Orizont 2020 
promovează cercetarea și inovarea 
responsabile, concentrându-se, printre 
altele, pe următoarele aspecte:
(a) garantarea angajamentului existent 
referitor la consolidarea cercetării și 
inovării, având în vedere contribuțiile 
realizate de actorii societali pentru a 
răspunde nevoilor societății;
(b) integrarea dimensiunii de gen 
menționată la articolul 15;
(c) furnizarea de acces online gratuit și 
reutilizarea informațiilor științifice;
(d) dotarea viitorilor cercetători și a 
actorilor societali cu instrumentele și 
cunoștințele suficiente pentru a participa 
și a-și asuma responsabilitatea în cadrul 
procesului de cercetare și inovare;
(e) garantarea respectării principiilor 
etice prevăzute la articolul 16;
(f) promovarea unui cadru de guvernanță 
care încurajează colaborarea dintre 
diverșii actori societali pe parcursul 
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procesului de cercetare și inovare, astfel 
încât rezultatele să răspundă, pe cât 
posibil, nevoilor și așteptărilor societății.

Or. es

Justificare

Prezentul articol enumeră unele dintre aspectele care ar trebui promovate în cadrul 
procesului cercetării și inovării pentru a garanta că acest proces este responsabil.

Amendamentul 512
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitatea

Or. en

Amendamentul 513
Konrad Szymański (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitatea de șanse între bărbați și femei 
în domeniul cercetării

Or. en

Amendamentul 514
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 
în domeniul cercetării și inovării

Or. en

Amendamentul 515
Francisco Sosa Wagner (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Egalitatea de gen Egalitatea de gen și nediscriminarea

Or. es

Justificare

Domeniul de aplicare al articolului este extins pentru a include nediscriminarea.

Amendamentul 516
Konrad Szymański (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea 
eficientă a egalității de gen și 
dimensiunea de gen în activitățile de 
cercetare și inovare.

Orizont 2020 respectă excelența științifică 
și calificările profesionale ale 
profesioniștilor în domeniul cercetării 
atunci când promovează egalitatea de 
oportunități pentru bărbați și femei în 
activitățile de cercetare și inovare.

Or. en
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Amendamentul 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen în 
activitățile de cercetare și inovare. Se 
acordă o atenție specială asigurării 
echilibrului de gen în organisme, cum ar 
fi comisiile de selecție, comitetele și 
grupurile de experți.

Or. en

Amendamentul 518
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen
în activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității în activitățile de cercetare și 
inovare, inclusiv egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 519
Konrad Szymański (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen 
în activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității între bărbați și femei.
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Justificare

Formularea utilizată în acest considerent trebuie corectată pentru a ține seama de 
formularea din TUE, TFUE și articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale: aceste texte 
se referă întotdeauna la conceptul de „egalitate între bărbați și femei” mai degrabă decât la 
„egalitatea de gen”, formulare care nu este general acceptată. Sintagma „dimensiune de 
gen” este ambiguă atunci când se referă la conținutul proiectelor și, de asemenea, poate fi 
asociată cu agende controversate, care nu sunt acceptate la scară largă.

Amendamentul 520
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și dimensiunea de gen
în activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de oportunități pentru bărbați 
și femei în activitățile de cercetare și 
inovare.

Or. en

Amendamentul 521
Patrizia Toia (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 adoptă măsuri adecvate 
pentru a preveni orice discriminare ce are 
la bază motive legate de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
conținutul activităților de cercetare și 
inovare, inclusiv măsuri de îndepărtare a 
obstacolelor din calea accesibilității 
pentru persoanele cu handicap.
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Justificare

Conform articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolului 2 
din Tratatul privind UE, articolului 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, instituțiile europene 
trebuie să garanteze că nicio politică și niciun act legislativ nu sunt discriminatorii pentru 
cetățenii europeni din diferite motive, inclusiv handicapul.

Amendamentul 522
Francisco Sosa Wagner (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Orizont 2020 adoptă măsuri adecvate 
pentru a preveni orice discriminare ce are 
la bază motive legate de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
conținutul activităților de cercetare și 
inovare.

Or. es

Justificare

Instituțiile europene trebuie să garanteze că nicio politică și niciun act legislativ nu sunt 
discriminatorii într-una din modalitățile enumerate anterior. Această dispoziție ar trebui 
inclusă în Regulament astfel încât Orizont 2020 să fie legat explicit de acest principii.

Amendamentul 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Orizont 2020 asigură promovarea 
eficientă a echilibrului de gen în toate 
programele, comitetele de evaluare, în 
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grupurile de experți sau consultative și în 
orice organism decizional existent sau 
creat pentru implementarea acestuia. În 
acest sens, se vor stabili obiective și se vor 
implementa acțiuni adecvate pentru 
realizarea obiectivelor.

Or. en

Amendamentul 524
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În proiectele de cercetare în care 
persoane sunt implicate ca subiecți sau ca 
utilizatori finali Orizont 2020 garantează 
că toți participanții și grupurile sociale 
sunt tratate în mod egal.

Or. en

Amendamentul 525
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 respectă excelența științifică 
și calificările profesionale ale 
profesioniștilor în domeniul cercetării 
atunci când promovează egalitatea de 
oportunități pentru bărbați și femei în
conținutul activităților de cercetare și 
inovare.

Or. en
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Amendamentul 526
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru promovarea egalității se pun în 
aplicare măsuri specifice pentru a-i 
sprijini pe cei care revin la lucru în urma 
unei întreruperi a carierei.

Or. en

Amendamentul 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Orizont 2020 garantează că 
dimensiunea de gen este integrată în mod 
corespunzător în conținutul activităților 
de cercetare și inovare în toate etapele 
procesului, de la stabilirea priorităților, 
definirea solicitărilor și a propunerilor, 
evaluarea și monitorizarea programelor și 
proiectelor, la negocieri și acorduri.

Or. en

Amendamentul 528
Rolandas Paksas (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
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Accesul deschis
Pentru a spori exploatarea și diseminarea 
rezultatelor și pentru a stimula, astfel, 
inovarea europeană, este necesar ca 
accesul liber și deschis la publicațiile 
rezultate în urma cercetării finanțate de 
Orizont 2020 să fie obligatoriu. Este 
promovat accesul liber și deschis la datele 
științifice deja publice produse sau 
colectate în cadrul cercetării finanțate 
prin programul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 529
Edit Herczog (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Resurse umane

Orizont 2020 contribuie la promovarea și 
atractivitatea carierei cercetătorilor în 
Europa. Drept urmare, programul este 
implementat în așa fel încât să promoveze 
crearea unei piețe unice pentru 
cercetători, în special prin furnizarea de 
mecanisme adecvate menite să reducă 
disparitățile în ceea ce privește 
remunerarea cercetătorilor în cadrul 
acestui program.

Or. en

Amendamentul 530
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Accesul deschis

Pentru a spori exploatarea și diseminarea 
rezultatelor și pentru a stimula, astfel, 
inovarea europeană, se încurajează 
accesul sustenabil și deschis la lucrările 
rezultate în urma cercetării finanțate de 
Orizont 2020, având grijă să se garanteze 
că oamenii de știință europeni pot publica 
în publicațiile cele mai bine apreciate și în 
alte foruri. Poate fi promovat accesul 
deschis la datele științifice produse sau 
colectate în cadrul cercetării finanțate 
prin programul Orizont 2020.
În cazul în care lucrările create prin 
Orizont 2020 trebuie publicate într-un 
format cu acces liber și lectură gratuită 
costul publicării este acoperit din bugetul 
programului Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Bazat pe raportul Teresei Riera Madurell, amendamentul 45.

Amendamentul 531
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Accesul deschis

Fiecare participant care a primit 
finanțare de la Uniune depune toate 
eforturile pentru a exploata rezultatele pe 
care le deține în cadrul unor cercetări 
viitoare sau pe plan comercial sau să le 
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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 
[Regulile de participare și diseminare].

Or. en

Justificare

Tipul publicației trebuie menționat pentru a determina dacă este vorba despre rezultate deja 
publicate sau dacă este vorba despre toate tipurile de publicații. În plus, se ridică și o 
problemă economică. Normele care promovează accesul liber, dar care lasă definirea 
modalităților în seama fiecărei convenții creează confuzie și insecuritate juridică.

Amendamentul 532
Alyn Smith (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Accesul deschis

Pentru a spori exploatarea și diseminarea 
rezultatelor și pentru a consolida, astfel, 
inovarea europeană, este necesar ca 
accesul liber și deschis la lucrările 
rezultate în urma cercetării finanțate de 
Orizont 2020 să fie obligatoriu. Este 
promovat accesul liber și deschis la datele 
științifice produse sau colectate în cadrul 
cercetării finanțate prin programul 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga
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Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Cariera cercetătorilor

Programul Orizont 2020 este pus în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. xxxx/2013 [Reguli de 
participare], care contribuie la 
consolidarea unei piețe unice pentru 
cercetători și la atractivitatea carierei 
cercetătorilor în UE în contextul spațiului 
european de cercetare, ținând seama de 
caracterul transnațional al acțiunilor 
susținute în cadrul programului.

Or. en

Amendamentul 534
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Cariera cercetătorilor

Orizont 2020 contribuie la atractivitatea 
carierei cercetătorilor în Europa. În acest 
scop, programul este pus în aplicare în 
așa fel încât să promoveze crearea unei 
piețe unice pentru cercetători, în special 
prin furnizarea de mecanisme adecvate 
menite să reducă disparitățile în ceea ce 
privește remunerarea cercetătorilor.

Or. en
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Amendamentul 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Atractivitatea carierei cercetătorilor

Orizont 2020 contribuie la promovarea și 
atractivitatea carierei cercetătorilor în 
Europa. Drept urmare, acesta este 
implementat în așa fel încât să promoveze 
crearea unei piețe unice pentru 
cercetători, în special prin furnizarea de 
mecanisme adecvate menite să reducă 
disparitățile în ceea ce privește 
remunerarea cercetătorilor în cadrul 
acestui program.

Or. en

Amendamentul 536
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Resurse umane

Garantarea disponibilității în viitor a 
capitalului uman necesar este esențială 
pentru continuarea drumului Europei 
către poziția de lider în domeniul 
tehnologiei și inovației. Orizont 2020 
contribuie la promovarea și atractivitatea 
carierei cercetătorilor în UE în contextul 
spațiului european de cercetare. În plus, 
Orizont 2020 contribuie la formarea 
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capitalului uman necesar prin 
promovarea educației în domeniul științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(„ȘTIM”), care reprezintă fondul necesar 
pentru viitori inovatori și oameni de 
știință de succes.

Or. en

Amendamentul 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Declarația de la Helsinki, 
Convenția Consiliului Europei privind 
drepturile omului și biomedicina semnată 
la Oviedo la 4 aprilie 1997 și Protocolul 
său adițional, Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale, rezoluția ONU privind 
clonarea umană din martie 2005, 
Convenția ONU privind drepturile 
copilului, Declarația universală privind 
genomul uman și drepturile omului 
adoptată de UNESCO, Convenția cu 
privire la armele bacteriologice 
(biologice) și cu toxine (BTWC), Tratatul 
internațional privind resursele 
fitogenetice pentru alimentație și 
agricultură și rezoluțiile relevante ale 
Organizației Mondiale a Sănătății. Cei 
care participa la proiecte de cercetare 
privind aspecte sensibile din punct de 
vedere etic, cum ar fi, de exemplu, ADN-
ul, analizele pe ființe umane, cercetarea 



PE492.710v01-00 22/136 AM\907403RO.doc

RO

pe persoane care nu își pot da 
consimțământul în mod informat, 
cercetarea legată de suferințe ale 
animalelor vertebrate etc., obțin 
aprobarea comisiei relevante naționale 
sau locale în materie de etică înainte de 
începerea activității. O revizuire etică va fi 
pusă în aplicare sistematic de către 
Comisie. În cazuri specifice, o revizuire 
etică poate avea loc în timpul 
implementării proiectului. Comisia 
informează anual Parlamentul European 
cu privire la activitățile sale în acest 
domeniu și, în plus, furnizează, la cerere, 
informații Parlamentului European și 
Consiliului. În timpul implementării 
acestui program, Comisia monitorizează 
periodic progresele științifice și 
dispozițiile naționale și internaționale 
pentru a ține seama de toate evoluțiile.

Or. en

Justificare

În timpul PC6 și PC7 a fost inclusă o formulare mult mai cuprinzătoare privind principiile 
etice. Amendamentul urmărește includerea tuturor documentelor internaționale și ale UE, de 
asemenea, în Orizont 2020. Trebuie evitată impresia că, acum, limitele etice sunt mai puțin 
importante pentru Uniunea Europeană. De asemenea, ideea unei revizuiri sistematice privind 
aspectele sensibile (nu numai celulele sușă embrionare), dar și privind alte chestiuni precum 
cercetarea pe persoane care nu își pot da consimțământul în mod informat, este necesară și a 
fost inclusă în documentele celui de-al șaselea și celui de-al șaptelea program-cadru.

Amendamentul 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului, protocoalele adiționale, 
Directiva 2004/23/CE privind țesuturile și 
celulele umane (EUDHTC) și 
Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 privind 
medicamentele pentru terapie avansată 
(ATMP).

Or. en

Amendamentul 539
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale. Activitățile de cercetare țin 
seama, de asemenea, de articolul 13 din 
TFUE și limitează folosirea animalelor în 
cercetare și testare, în vederea înlocuirii 
totale a utilizării animalelor, inclusiv prin 
dezvoltarea strategică, integrarea și 
punerea în funcțiune a unor instrumente 
și tehnologii inovatoare, care nu se 
bazează pe utilizarea animalelor.

Or. sl

Amendamentul 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, Convenția europeană privind 
drepturile omului, protocoalele adiționale, 
precum și Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap.

Or. fr

Amendamentul 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale. Se iau în considerare avizele 
emise de Grupul european pentru etică în 
domeniul științei și al noilor tehnologii.

Or. en

Amendamentul 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului, protocoalele adiționale, 
precum și Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap.

Or. en

Amendamentul 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare pe motive de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală și 
nevoii de a asigura nivele ridicate de 
protecție a sănătății umane.

Or. fr

Amendamentul 544
Patrizia Toia (PPE)
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, al protejării demnității 
umane, principului întâietății ființei 
umane, principiul dreptului la viață 
privată, dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal, dreptului la integritate 
fizică și mentală a ființei umane, dreptului 
la nediscriminare și nevoii de a asigura 
nivele ridicate de protecție a sănătății 
umane.

Or. it

Justificare

Lipsește referirea la protejarea demnității umane (a se vedea, de exemplu, articolul 1 din 
Carta drepturilor fundamentale) și la principului întâietății ființei umane. Utilizarea 
termenului „ființă umane” lărgește domeniul de aplicare al protecției prevăzute, întrucât este 
mai „științific”, obiectiv și mai puțin controversat și, prin urmare, ar trebui preferat 
„persoanei” în instrumentele juridice.

Amendamentul 545
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare pe motive de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală și 
nevoii de a asigura nivele ridicate de 
protecție a sănătății umane.
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Or. en

Amendamentul 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare pe motive de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală și 
nevoii de a asigura nivele ridicate de 
protecție a sănătății umane.

Or. en

Amendamentul 547
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Se acordă o atenție deosebită principiului 
proporționalității, dreptului la viață privată, 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, dreptului la integritate fizică și 
mentală a persoanei, dreptului la 
nediscriminare pe motive de naționalitate, 
origine etnică, handicap, religie sau 
convingeri, vârstă, sex sau orientare 
sexuală și nevoii de a asigura nivele 
ridicate de protecție a sănătății umane.

Or. en
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Amendamentul 548
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 se 
concentrează în mod exclusiv asupra 
aplicațiilor civile.

(2) Activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 se 
concentrează în mod exclusiv asupra 
aplicațiilor civile. Se exclude din cadrul 
programului finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul apărării, inclusiv 
tehnologia utilizării duale civilo-militare. 

Or. en

Amendamentul 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 se 
concentrează în mod exclusiv asupra 
aplicațiilor civile.

(2) Activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 se 
concentrează în principal asupra 
aplicațiilor civile.

Or. en

Amendamentul 550
Konrad Szymański (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scop de reproducere;

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scopuri de reproducere, 
terapeutice sau științifice;

Or. en

Amendamentul 551
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scop de reproducere;

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scopuri de reproducere, 
terapeutice sau științifice;

Or. en

Amendamentul 552
Oreste Rossi (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scop de reproducere;

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană și animală în scop de 
reproducere;

Or. it

Amendamentul 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea moștenirii genetice a ființelor 
umane și care poate duce la transformarea 
acestor modificări în caracteristici 
ereditare;

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea genomului uman în alte 
scopuri decât cele preventive, diagnostice 
sau terapeutice; precum și activitatea de 
cercetare care urmărește modificarea 
moștenirii genetice a ființelor umane și 
care poate duce la transformarea acestor 
modificări în caracteristici ereditare;

Or. en

Justificare

Intervențiile asupra genomului uman în scopul îmbunătățirii sale încalcă principii relevante, 
precum principul egalității și sunt interzise de instrumente juridice internaționale, cum ar fi 
Convenția de la Oviedo (cf. articolul 13).

Amendamentul 554
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea moștenirii genetice a ființelor
umane și care poate duce la transformarea 
acestor modificări în caracteristici 
ereditare;

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea moștenirii genetice a 
persoanei umane și a animalelor și care 
poate duce la transformarea acestor 
modificări în caracteristici ereditare;

Or. en

Amendamentul 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de cercetare destinate creării 
de embrioni umani numai în scopul 
cercetării sau al procurării de celule sușă, 
inclusiv prin intermediul transferului de 
nuclee de celule somatice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 556
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de cercetare destinate creării 
de embrioni umani numai în scopul 
cercetării sau al procurării de celule sușă, 
inclusiv prin intermediul transferului de 
nuclee de celule somatice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 557
Konrad Szymański (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de cercetare destinate creării
de embrioni umani numai în scopul 
cercetării sau al procurării de celule sușă, 
inclusiv prin intermediul transferului de 
nuclee de celule somatice.

(c) activități de cercetare destinate creării, 
prin intermediul transferului de nuclee de 
celule somatice, prin partenogeneză sau 
prin orice alte mijloace, sau distrugerii de 
embrioni umani în orice scop, inclusiv în 
scopul obținerii de celule sușă; precum și 
orice activități de cercetare care implică 
utilizarea celulelor sușă embrionare;
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Or. en

Justificare

Principiul subsidiarității ar trebui respectat într-un domeniu cu opțiuni etice și soluții juridice 
atât de diverse în rândul statelor membre. Excluderea finanțării tipurilor de cercetare 
menționate în dispoziție este, de asemenea, necesară în lumina principiului juridic al UE 
privind coerența după hotărârea CJE în cauza Brustle. Referirea la partenogeneză vizează 
lărgirea referirii la posibile mijloace tehnice de creare a embrionilor umani.

Amendamentul 558
Piotr Borys (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de cercetare destinate creării
de embrioni umani numai în scopul 
cercetării sau al procurării de celule sușă, 
inclusiv prin intermediul transferului de 
nuclee de celule somatice.

(c) activități de cercetare destinate creării,
prin intermediul transferului de nuclee de 
celule somatice sau prin partenogeneză 
sau prin orice alte mijloace, sau 
distrugerii de embrioni umani în orice 
scop, inclusiv în scopul procurării de 
celule sușă; precum și orice activități de 
cercetare care implică utilizarea celulelor 
sușă embrionare;

Or. en

Amendamentul 559
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de cercetare destinate creării 
de embrioni umani numai în scopul 
cercetării sau al procurării de celule sușă, 
inclusiv prin intermediul transferului de 
nuclee de celule somatice.

(c) activități destinate creării de embrioni 
umani numai în scopul cercetării sau al 
procurării de celule sușă, inclusiv prin 
intermediul transferului de nuclee de celule 
somatice.
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Or. en

Amendamentul 560
Konrad Szymański (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
distrugerea de embrioni umani;

Or. en

Amendamentul 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
distrugerea celulelor sușă embrionare;

Or. de

Justificare

Activitățile de cercetare care implică distrugerea celulelor sușă embrionare nu ar trebui să 
primească sprijin financiar prin Orizont 2020.

Amendamentul 562
Algirdas Saudargas (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
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distrugerea de embrioni umani;

Or. en

Amendamentul 563
Elisabetta Gardini (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
distrugerea de embrioni umani;

Or. en

Amendamentul 564
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
distrugerea de embrioni umani;

Or. en

Amendamentul 565
Petru Constantin Luhan (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activități de cercetare destinate 
creării unei societăți a supravegherii;

Or. en
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Amendamentul 566
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care este 
clasificată drept cauzatoare a unor 
suferințe grave pentru animalele 
vertebrate;

Or. en

Amendamentul 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activitatea de cercetare care utilizează 
celule sușă embrionare umane.

Or. de

Amendamentul 568
Algirdas Saudargas (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activitatea de cercetare care utilizează 
celule sușă embrionare umane;

Or. en
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Amendamentul 569
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activitatea de cercetare care utilizează 
celule sușă embrionare umane;

Or. en

Amendamentul 570
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activitatea de cercetare care implică 
primate neumane capturate în sălbăticie 
și descendenții primatelor capturate în 
sălbăticie;

Or. en

Justificare

Proiectele care implică utilizarea primatelor neumane capturate în sălbăticie și descendenții 
primatelor neumane capturate în sălbăticie nu ar trebui susținută din cauza nivelului 
suferințelor provocate și a necesității de a captura primate sălbatice pentru a fi folosite în 
laboratoare.

Amendamentul 571
Elisabetta Gardini (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) activitatea de cercetare care utilizează 
celule sușă embrionare umane;

Or. en

Amendamentul 572
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) activitatea de cercetare care implică 
donarea în urma unei tranzacții 
comerciale a ovulelor, țesuturilor și 
celulelor umane și care implică mamele 
surogat;

Or. en

Amendamentul 573
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) activitatea de cercetare care implică 
separarea deliberată a animalului mamă 
de descendentului ei;

Or. en

Justificare

Proiectele care implică separarea deliberată a animalului mamă de descendentului ei sunt 
criticate masiv din cauza nivelului inacceptabil al suferințelor provocate animalelor. Aceste 
proiecte n-ar trebui finanțate prin fonduri publice.
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Amendamentul 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Programul Orizont 2020 exclude 
entitățile cu personalitate juridică 
(inclusiv orice entitate afiliată) a căror 
participare, prin obiectivele pe care le 
urmăresc, locul în care își au sediul, 
natura sau locul în care își desfășoară 
activitățile, ar face ca Uniunea 
Europeană să recunoască drept legală 
sau ar ajuta sau acorda asistență pentru 
menținerea unei situații create printr-o 
încălcare gravă a legislației internaționale 
(inclusiv a dreptului umanitar 
internațional), în cazul în care această 
încălcare a fost denunțată printr-o 
rezoluție a Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite sau printr-o 
hotărâre sau un aviz consultativ al Curții 
Internaționale de Justiție.

Or. en

Amendamentul 575
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Programul Orizont 2020 exclude 
participarea întreprinderilor constituite 
într-o țară terță, care se promovează pe ea 
însăși ca centru financiar off-shore sau în 
care impozitele sunt inexistente sau sunt 
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doar nominale, în care schimbul efectiv 
de informații cu autoritățile fiscale străine 
este deficitară, în care se manifestă o lipsă 
de transparență în ceea ce privește 
prevederile legislative, judiciare sau 
administrative sau în care nu există nicio 
cerință cu privire la prezența locală 
materială.

Or. en

Amendamentul 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare, poate fi 
finanțată în funcție de conținutul propunerii 
științifice și de cadrul legal al statelor 
membre implicate. Nu se acordă finanțare 
activităților de cercetare interzise în toate 
statele membre. Nu se finanțează nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare sau obținute 
din sângele din cordonul ombilical, poate 
fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Cercetarea 
asupra celulelor sușă embrionare poate 
avea loc numai prin utilizarea 
embrionilor supranumerari concepuți 
prin intermediul fertilizării in vitro și care
nu fac obiectul unui proiect parental. Nu 
se acordă finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă. În schimb, 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 
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la embrioni supranumerari. 

Amendamentul 577
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare, poate fi 
finanțată în funcție de conținutul propunerii 
științifice și de cadrul legal al statelor 
membre implicate. Nu se acordă finanțare 
activităților de cercetare interzise în toate 
statele membre. Nu se finanțează nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare, poate fi 
finanțată în funcție de conținutul propunerii 
științifice și de cadrul legal al statelor 
membre implicate. Activitățile destinate 
creării de embrioni umani numai în 
scopul cercetării sau al obținerii de celule 
sușă, inclusiv prin intermediul 
transferului de nuclee de celule somatice, 
pot fi, de asemenea, finanțate dacă 
cercetarea nu poate fi realizată prin 
folosirea embrionilor supranumerari, în 
funcție de cadrul juridic al statului 
membru în cauză. Nu se acordă finanțare 
activităților de cercetare interzise în toate 
statele membre. Nu se finanțează nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care activitatea respectivă este interzisă.

Or. en

Amendamentul 578
Oreste Rossi (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare, poate fi 
finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 

(4) Se sprijină activitățile de cercetare 
care vizează dezvoltarea și îmbunătățirea 
terapiilor bazate pe celule sușă umane 
adulte. Poate fi acordată finanțarea 
pentru cercetarea asupra celulelor sușă 



AM\907403RO.doc 41/136 PE492.710v01-00

RO

finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

umane adulte, în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Se sprijină, în 
special, cercetarea în domeniul celulelor 
sușă obținute din sângele din cordonul 
ombilical și al celulelor sușă pluripotente 
induse. Nu se acordă finanțare activităților 
de cercetare interzise în toate statele 
membre. Nu se finanțează nicio activitate 
în cadrul unui stat membru în care 
activitatea respectivă este interzisă.

Or. it

Amendamentul 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă 
umane, atât adulte, cât și embrionare,
poate fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra altor tipuri de celule
sușă umane poate fi finanțată în funcție de 
conținutul propunerii științifice și de cadrul 
legal al statelor membre implicate. Nu se 
acordă finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă.

Or. de

Justificare

Amendament necesar în urma propunerii deputatei Angelika Niebler, care a depus 
amendamente care creează articolul 16 alineatul (3) litera (ca) (nouă) și articolul 16 
alineatul (3) litera (cb) (nouă).

Amendamentul 580
Konrad Szymański (PPE)
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă 
umane, atât adulte, cât și embrionare,
poate fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra altor tipuri de celule
sușă umane poate fi finanțată în funcție de 
conținutul propunerii științifice și de cadrul 
legal al statelor membre implicate. Nu se 
acordă finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă.

Or. en

Amendamentul 581
Patrizia Toia (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă umane, 
atât adulte, cât și embrionare, poate fi 
finanțată în funcție de conținutul propunerii 
științifice și de cadrul legal al statelor 
membre implicate. Nu se acordă finanțare 
activităților de cercetare interzise în toate 
statele membre. Nu se finanțează nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă non-
embrionare umane poate fi finanțată în 
funcție de conținutul propunerii științifice 
și de cadrul legal al statelor membre 
implicate. Nu se acordă finanțare 
activităților de cercetare interzise în toate 
statele membre. Nu se finanțează nicio 
activitate în cadrul unui stat membru în 
care activitatea respectivă este interzisă.

Or. it

Justificare

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) litera (c), care exclude activitățile de cercetare 
care utilizează celulele sușă embrionare umane.

Amendamentul 582
Algirdas Saudargas (PPE)
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă 
umane, atât adulte, cât și embrionare,
poate fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra altor tipuri de celule
sușă umane poate fi finanțată în funcție de 
conținutul propunerii științifice și de cadrul 
legal al statelor membre implicate. Nu se 
acordă finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă.

Or. en

Amendamentul 583
Elisabetta Gardini (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă 
umane, atât adulte, cât și embrionare,
poate fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra altor tipuri de celule
sușă umane poate fi finanțată în funcție de 
conținutul propunerii științifice și de cadrul 
legal al statelor membre implicate. Nu se 
acordă finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă.

Or. en

Amendamentul 584
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă 
umane, atât adulte, cât și embrionare,
poate fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra altor tipuri de celule
sușă umane poate fi finanțată în funcție de 
conținutul propunerii științifice și de cadrul 
legal al statelor membre implicate. Nu se 
acordă finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă.

Or. en

Amendamentul 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Activitățile destinate creării de 
embrioni umani numai în scopul 
cercetării sau al obținerii de celule sușă, 
inclusiv prin intermediul transferului de 
nuclee de celule somatice, pot fi finanțate, 
în cazul în care este permisă de statele 
membre în cauză și dacă obiectivul 
cercetării nu poate fi obținut prin 
folosirea embrionilor supranumerari. În 
cazul cercetării privind embrionii umani 
supranumerari, finanțarea poate fi 
acordată pentru proiecte care includ 
obținerea de celule sușă.

Or. en

Justificare

Cercetarea nu poate să-și atingă întotdeauna scopul prin folosirea embrionilor 
supranumerari. Calitatea embrionilor nefolosiți proveniți din fertilizarea in vitro nu este 
optimă întotdeauna și poate denatura rezultatul cercetării. Crearea de noi embrioni prin 
transferul de nuclee de celule somatice va fi indispensabilă în viitor pentru aplicarea 
terapeutică a cercetării în domeniul celulelor sușă embrionare umane.
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Amendamentul 586
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cercetarea finanțată de UE ce intră 
în domeniul de aplicare al Directivei 
2010/63/UE privind protecția animalelor 
utilizate în scopuri științifice face obiectul 
unui proces riguros și transparent de 
revizuire a meritelor din punct de vedere 
etic și științific, inclusiv dovezi exhaustive 
în sprijinul argumentelor privind 
relevanța modelelor animale pentru 
situația umană și unei cerințe de evaluare 
ulterioară a tuturor experimentelor pe 
animale finanțate din fonduri UE 
indiferent de specia animalelor sau de 
gravitate.

Or. en

Justificare

Orizont 2020 ar trebui să respecte cerințele Directivei 2010/63/UE privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice. În acest scop este necesară o evaluare 
cuprinzătoare a proiectului, în cazul în care sunt folosite animale în experimente. În plus, ar 
trebui realizată o evaluare ulterioară a cercetării pe animale finanțată de UE, pentru a 
garanta că relevanța modelelor animale este controlată permanent pentru a ameliora și a 
informa viitoarele decizii privind finanțarea.

Amendamentul 587
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Domeniile de cercetare stabilite la 
alineatul (3) pot fi revizuite în cadrul 
evaluării intermediare prevăzute la 
articolul 26 alineatul (1), pentru a ține 
seama de progresele științifice.

(5) Dacă se consideră că domeniile de 
cercetare stabilite la alineatul (3) trebuie
revizuite în cadrul evaluării intermediare 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1) 
pentru a ține seama de progresele 
științifice, Comisia face acest lucru printr-
o propunere legislativă.

Or. en

Amendamentul 588
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Toate cererile de propuneri în 
domeniul cercetării în materie de 
securitate fac obiectul unei evaluări ex-
ante a impactului etic și societal și toate 
proiectele propuse fac obiectul unei 
revizuiri a impactului etic în timpul 
implementării. Evaluarea ex-ante a 
impactului și revizuirea impactului etic 
depășesc granițele restrânse ale 
confidențialității și protecției datelor și țin 
seama de impactul societal mai amplu al 
agendei de cercetare și dezvoltare în 
materie de securitate aflată la baza 
acestuia. Cererile de propuneri și 
propunerile de proiecte care creează 
preocupări serioase din punctul de vedere 
al impactului etic și societal ar trebui să 
facă obiectul examinării și controlului 
consolidat.

Or. en
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Amendamentul 589
Gaston Franco (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare și politici ale Uniunii, inclusiv 
fondurile structurale, politica agricolă 
comună, Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
uri (COSME), Erasmus pentru toți, Life și 
Strategia Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 590
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale, politica agricolă comună, 
Programul pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-uri (COSME), 
Erasmus pentru toți, Life + și Strategia 
Europa 2020, precum și fondurile statelor 
membre pentru cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 591
Nuno Teixeira (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale și programele și măsurile 
specifice de sprijin și de compensare din 
cadrul politicii de dezvoltare regională și 
coeziune.

Or. pt

Justificare

În interesul coerenței și eficienței, ar trebui să existe o complementaritate între programul 
Orizont 2020 și programele de finanțare ale Uniunii din cadrul fondurilor structurale, 
inclusiv programele și măsurile specifice.

Amendamentul 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale și COSME (Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
uri).

Or. en

Amendamentul 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale, Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
uri (COSME) și Erasmus pentru toți.

Or. en

Amendamentul 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totuși, principalul scop al programului 
Orizont 2020 este finanțarea cercetării de 
excelență.
Fondurile structurale joacă un rol cheie 
în consolidarea capacităților și asigurarea 
unei orientări spre excelență în scopul 
creării de proiecte de excelență care pot 
concura pentru finanțare în cadrul 
programului Orizont 2020.
Sinergiile între Orizont 2020 și politica de 
coeziune în vederea sprijinirii cercetării și 
inovării vor fi create prin punerea în 
aplicare a măsurilor complementare în 
mod coordonat. Atunci când este posibil, 
se va promova interoperabilitatea celor 
două instrumente și se va încuraja 
finanțarea cumulată sau combinată.

Or. en

Amendamentul 595
Gunnar Hökmark (PPE)
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondurile naționale și regionale ar 
trebui să sprijine acțiunile evaluate 
pozitiv, cum ar fi CEC, Marie Curie sau 
acțiunile de colaborare, care satisfac 
criteriile de excelență, dar pentru care nu 
există finanțare suficientă disponibilă în 
cadrul Programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 596
Gunnar Hökmark (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Sinergiile cu fondurile structurale

Fondurile structurale ar trebui utilizate pe 
deplin pentru a sprijini consolidarea 
capacităților și a infrastructurii în 
domeniul cercetării și dezvoltării la nivel 
regional prin intermediul unor activități 
specifice, menite să creeze centre de 
excelență.

Or. en

Amendamentul 597
Patrizia Toia (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Organizațiile societății civile

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei 
participări adecvate a organizațiilor 
societății civile și impactului inovării 
asupra acestora. Evaluările cantitative și 
calitative ale participării organizațiilor 
societății civile sunt efectuate în cadrul 
acordurilor de evaluare și monitorizare.
(2) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită inițiativelor care vizează 
sporirea sensibilizării și facilitarea 
accesului la finanțare al organizațiilor 
societății civile. Orizont 2020 și alte 
programe de finanțare ale Uniunii, 
inclusiv fondurile structurale, sunt 
folosite în acest scop.
(3) Organizațiile societății civile sunt 
consultate în timpul implementării, 
programării, monitorizării și evaluării 
programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Sigiliul de excelență

Orizont 2020 contribuie la identificarea 
centrelor de excelență, la evaluarea 
potențialului lor și la îmbunătățirea 
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vizibilității acestora prin acordarea 
sigiliului de excelență.

Or. en

Amendamentul 599
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile mici și mijlocii Sectorul privat și întreprinderile mici și 
mijlocii

Or. en

Amendamentul 600
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
mai mari a sectorului privat și, în special,
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și 
impactului inovării asupra acestuia. 
Evaluările cantitative și calitative ale 
participării sectorului privat sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
mai mari a sectorului privat și, în special,
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și 
impactului inovării asupra acestuia. 
Evaluările cantitative și calitative ale 
participării sectorului privat și, în special, 
a IMM-urilor sunt efectuate în cadrul 
acordurilor de evaluare și monitorizare.

Or. en

Amendamentul 602
Hermann Winkler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
mai mari a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

Or. de

Amendamentul 603
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului cercetării și inovării 
asupra acestora. Evaluările cantitative și 
calitative ale participării IMM-urilor sunt 
efectuate în cadrul acordurilor de evaluare 
și monitorizare.

Or. ro

Amendamentul 604
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

(1) La punerea în aplicare a întregului 
program Orizont 2020, se acordă o atenție 
deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o (1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
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atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora, în special în etapele legate mai 
mult de piață ale proiectelor. Evaluările 
cantitative și calitative ale participării 
IMM-urilor sunt efectuate în cadrul 
acordurilor de evaluare și monitorizare.

Or. en

Amendamentul 606
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează 
toate tipurile de IMM-uri cu potențial de 
inovare și sunt puse în aplicare în mod 
consecvent și sunt adaptate nevoilor 
IMM-urilor, astfel cum se prevede în 
cadrul obiectivului specific „Inovarea în 
cadrul IMM-urilor” menționat la punctul 
3.3 litera (a) din anexa I partea II.

(2) Se întreprind acțiuni specifice prin 
stabilirea unui ansamblu diversificat de 
instrumente de fonduri și finanțare aflat 
la dispoziția IMM-urilor. Se stabilesc 
acțiuni specifice în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II. În cadrul respectivelor 
acțiuni se acordă o atenție deosebită 
finanțării și implementării unui 
instrument specific pentru IMM-uri, care 
vizează toate tipurile de IMM-uri cu 
potențial de inovare și este pus în aplicare 
în mod consecvent de către o structură 
administrativă specifică unică și adaptat 
nevoilor IMM-urilor. Se întreprind 
acțiuni specifice în cadrul obiectivului 
specific „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” 
prevăzut la punctul 1 din anexa I partea II 
și în cadrul fiecăruia dintre obiectivele 
specifice din cadrul priorității „Provocări 
societale” prevăzute la punctele 1-6 din 
anexa I partea III.

Or. en
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Amendamentul 607
Teresa Riera Madurell (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în 
cadrul obiectivului specific „Poziția de 
lider în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează 
toate tipurile de IMM-uri cu potențial de 
inovare și sunt puse în aplicare în mod 
consecvent și sunt adaptate nevoilor 
IMM-urilor, astfel cum se prevede în 
cadrul obiectivului specific „Inovarea în 
cadrul IMM-urilor” menționat la punctul 
3.3 litera (a) din anexa I partea II.

(2) Se va crea, în cadrul unui organism 
unic gestionare, un instrument specific 
pentru IMM-uri care vizează toate tipurile 
de IMM-uri cu potențial de inovare și este 
pus în aplicare astfel cum se prevede în 
cadrul obiectivului specific „Inovarea în 
cadrul IMM-urilor” menționat la punctul 
3.3 litera (a) din anexa I partea II. Acest 
instrument se raportează tematic la 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-7 din anexa I partea III.

Or. en

Amendamentul 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității
„Provocări societale” prevăzute la punctele 

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
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1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II.

1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II. Este esențială integrarea 
IMM-urilor în lanțul valoric complet 
pentru a avea acces la toate oportunitățile 
din Orizont 2020.

Or. en

Justificare

IMM-urile sunt o parte esențială a structurii industriale în multe sectoare. Ca furnizori și 
subfurnizori ai industriei, ele reprezintă verigi esențiale ale lanțului productivității. Prin 
urmare, este esențial ca IMM-urile să participe la activitățile integrate cu producătorii de 
echipamente originale, alți furnizori, inclusiv întreprinderi mari, OCT-uri și universități și ca 
IMM-urile să nu fie izolate în propriul lor program.

Amendamentul 609
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 

(2) Se întreprind acțiuni specifice pentru 
IMM-uri în cadrul obiectivului specific
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” prevăzut la punctul 
1 din anexa I partea II și în cadrul fiecăruia 
dintre obiectivele specifice din cadrul 
priorității „Provocări societale” prevăzute 
la punctele 1-6 din anexa I partea III.
Aceste acțiuni specifice iau forma, printre 
altele, a unui instrument specific pentru 
IMM-uri care vizează toate tipurile de
IMM-uri cu potențial de inovare, în sens 
larg, și sunt puse în aplicare în mod 
consecvent și sunt adaptate nevoilor IMM-
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specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II.

urilor, astfel cum se prevede în cadrul 
obiectivului specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” menționat la punctul 3.3 litera
(a) din anexa I partea II.

Or. en

Amendamentul 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II.

(2) Se întreprind acțiuni specifice pentru 
IMM-uri în cadrul obiectivului specific
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” prevăzut la punctul 
1 din anexa I partea II și în cadrul fiecăruia 
dintre obiectivele specifice din cadrul 
priorității „Provocări societale” prevăzute 
la punctele 1-6 din anexa I partea III.
Aceste acțiuni specifice iau forma, printre 
altele, a unui instrument specific pentru 
IMM-uri care vizează toate tipurile de 
IMM-uri cu potențial de inovare și sunt 
puse în aplicare în mod consecvent și sunt 
adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel cum 
se prevede în cadrul obiectivului specific
„Inovarea în cadrul IMM-urilor” menționat 
la punctul 3.3 litera (a) din anexa I partea 
II.

Or. en

Amendamentul 611
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II.

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II, respectând pe deplin 
principiul subsidiarității și al obținerii 
valorii adăugate europene.

Or. en

Amendamentul 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
printr-o gestionare unică și sunt adaptate 
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cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II.

nevoilor IMM-urilor, astfel cum se prevede 
în cadrul obiectivului specific „Inovarea în 
cadrul IMM-urilor” menționat la punctul 
3.3 litera (a) din anexa I partea II.

Or. en

Justificare

Deoarece finanțarea va proveni din diferite linii bugetare (poziția de lider în sectorul 
industrial, provocări societale specifice, etc.), pare să existe un risc ca diferite DG-uri sau 
unități ale Comisiei să dezvolte și să folosească propriile variante ale programului.

Amendamentul 613
Paul Rübig (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui instrument
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II.

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din anexa 
I partea II și în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale” prevăzute la punctele 
1-6 din anexa I partea III. Aceste acțiuni 
specifice iau forma unui program specific 
pentru IMM-uri care vizează toate tipurile 
de IMM-uri cu potențial de inovare și sunt 
puse în aplicare în mod consecvent și sunt 
adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel cum 
se prevede în cadrul obiectivului specific 
„Inovarea în cadrul IMM-urilor” menționat 
la punctul 3.3 litera (a) din anexa I partea 
II.

Or. en

Justificare

Pentru a aborda efectiv IMM-urile, a asigura implementarea adecvată și eficientă a 
măsurilor specifice pentru IMM-uri și a maximiza impactul programului Orizont 2020 este 
necesar să se acorde acestor măsuri statutul de program cu un buget specific, precum și cu o 
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structură identificabilă, responsabilă cu punerea în aplicare și capabilă să răspundă 
constrângerilor practice existente în IMM-uri și în cooperarea acestora cu partenerii.

Amendamentul 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific 
privind „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și 
prioritatea „Provocări societale”, în 
favoarea IMM-urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
alocarea a aproximativ 30 % din bugetul 
total al obiectivului specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și a 15% din 
bugetul priorității „Provocări societale”, în 
favoarea IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 615
Oreste Rossi (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
alocarea a aproximativ 30 % din bugetul 
total combinat pentru obiectivul specific 
privind „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și 
prioritatea „Provocări societale”, în 
favoarea IMM-urilor.

Or. it

Justificare

Adoptarea unor măsuri mai ferme decât cele propuse de Comisie pentru încurajarea 
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participării IMM-urilor la programul-cadru prezintă o importanță strategică.

Amendamentul 616
Paul Rübig (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) ar trebui să atingă 
20 % din bugetul total combinat pentru 
obiectivul specific privind „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” și prioritatea „Provocări 
societale”, în favoarea IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Participarea din ce în ce mai mare a IMM-urilor constituie un factor esențial pentru 
valorificarea puterii novatoare a întreprinderilor active și inovatoare, a societăților nou 
înființate, precum și a spin-off-urilor din cadrul organizațiilor de cercetare și din universități 
în sensul unor soluții novatoare și al succesului general al Programului Orizont 2020. Deși 
PC7 a păstrat și probabil va atinge o țintă de 15 %, pentru deplina valorificare a 
potențialului novator al IMM-urilor este nevoie de un obiectiv mai ambițios, dar realist și 
care poate fi atins.

Amendamentul 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 

(3) Cel puțin 20% din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale” se utilizează în 
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generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

cadrul instrumentului pentru IMM-uri 
conform dispozițiilor de la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 618
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total
combinat pentru obiectivul specific 
privind „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și 
prioritatea „Provocări societale”, în
favoarea IMM-urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) conduce la alocarea a 
cel puțin 20% din bugetul total al 
programului Orizont 2020 în favoarea 
IMM-urilor. Cel puțin 10% din bugetul 
programului Orizont 2020 se alocă pentru 
punerea în aplicare a instrumentului 
pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
alocarea a aproximativ 20 % din bugetul 
total combinat pentru obiectivul specific 
privind „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și 
prioritatea „Provocări societale”, în 
favoarea IMM-urilor.

Or. en
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Justificare

Prezentul articol ar trebui modificat pentru a majora de la 15 la 20% procentul din buget 
care ar trebui alocat IMM-urilor.

Amendamentul 620
Francesco De Angelis (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) ar trebui să conducă la
alocarea a minimum 20% din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Or. it

Justificare

Având în vedere impactul IMM-urilor asupra economiei, productivității, creării de locuri de 
muncă și a capacității de inovare în UE, ar trebui să se aloce acestora cel puțin 20% din 
bugetul total.

Amendamentul 621
Hermann Winkler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-

(3) Aproximativ 15% din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale” se alocă în favoarea 
IMM-urilor.
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urilor.

Or. de

Amendamentul 622
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) ar trebui să conducă la
alocarea a peste 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 623
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) ar trebui să conducă la 
alocarea a cel puțin 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Or. en
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Amendamentul 624
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la
minimum 15 % din bugetul total combinat 
pentru obiectivul specific privind „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” și prioritatea „Provocări 
societale”, în favoarea IMM-urilor.

Or. ro

Amendamentul 625
Gunnar Hökmark (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la
alocarea a cel puțin 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 626
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
alocarea a cel puțin 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 627
Angelika Niebler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
alocarea a cel puțin 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Or. de

Justificare

Pentru a evita ca procentul de 15% să fie considerat un prag maxim pentru cota finanțării 
alocate IMM-urilor și pentru a păstra posibilitatea ca acestea să primească un procent mai 
mare, trebuie introduse aici cuvintele „cel puțin”. 

Amendamentul 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
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COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) ar trebui să conducă la 
o alocare considerabilă din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor. Este de așteptat ca beneficiarii din 
sectorul privat să primească o parte 
substanțială din bugetul total al 
programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 629
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor și/sau a proiectelor de dimensiuni 
mici sau medii.

Or. en

Amendamentul 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) și simplificarea 
procedurilor de solicitare a finanțărilor ar 
trebui să conducă la alocarea a 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 631
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Instrumentul pentru IMM-uri va fi 
pus în aplicare în principal într-un mod 
ascendent. Domeniile punerii în aplicare 
se concentrează exclusiv în sectoarele 
prioritare identificate în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din 
anexa I partea II și în fiecare dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale” prevăzute la 
punctele 1-6 din anexa I partea III. După 
caz, el poate fi folosit și ca instrument 
pentru achiziții publice precomerciale sau 
achizițiile publice de soluții inovatoare 
pentru necesitatea comună identificată a 
autorităților publice contractante ale UE 
în Europa.

Or. en
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Amendamentul 632
Catherine Trautmann (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu dispozițiile de la 
alineatele (1) și (3), Comisia realizează 
evaluări și prezintă rata participării IMM-
urilor la programele de cercetare. Dacă 
obiectivul de 15% nu este atins, Comisia 
analizează cauzele și propune rapid noi 
măsuri pentru atingerea obiectivului.

Or. fr

Amendamentul 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În plus, un procent de cel puțin 10% 
din bugetul pilonilor 2 și 3 ar trebui 
alocat instrumentului specific pentru 
IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 634
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Se acordă, de asemenea, o atenție 
deosebită participării și reprezentării 
adecvate a IMM-urilor în cadrul 
structurilor de guvernare ale spațiului 
european de cercetare și, în special, în 
parteneriatele de tip public-privat.

Or. en

Amendamentul 635
Gunnar Hökmark (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Proiectele de colaborare și programul de 

parteneriat
Programul Orizont 2020 este pus în 
aplicare, în principal, prin proiecte de 
colaborare transnaționale puse în 
practică prin solicitări de propuneri 
prevăzute în programele de lucru anuale 
ale Orizont 2020. Aceste proiecte vor fi 
completate de parteneriate de tip public-
privat și de tip public-public care vor fi 
elaborate împreună cu statele membre.

Or. en

Amendamentul 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Calea rapidă spre inovare

(1) În scopul de a accelera 
comercializarea și diseminarea 
inovațiilor, se alocă un procent de 20% 
din finanțarea Uniunii în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” și în fiecare dintre 
„Provocările societale” din partea III 
pentru „Calea rapidă spre inovare”.
(2) „Calea rapidă spre inovare” este un 
instrument care urmează o logică 
ascendentă care va accelera semnificativ 
procesul de la idee la piață și care va mări 
participarea industriei la Orizont 2020, 
precum și participarea IMM-urilor și a 
noilor solicitanți. Astfel, acest instrument 
stimulează investițiile din sectorul privat 
în cercetare, dezvoltare și inovare, 
promovează cercetarea și inovarea cu un 
accent pe crearea de valoare și pe 
accelerarea maturizării noilor tehnologii 
în produse inovatoare pentru care există 
cerere, care vor susține întreprinderile și 
creșterea economică din viitor.
(3) Activitățile acoperă întregul ciclu al 
inovării, dar ar trebui să se concentreze 
pe activitățile legate de inovare, 
dezvoltarea experimentală precomercială, 
cuprinzând etapele de dezvoltare de la 
demonstrația tehnologică la preluarea pe 
piață, inclusiv testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, cercetarea 
prenormativă și stabilirea standardelor, 
precum și introducerea pe piață a 
inovațiilor.
(4) „Calea rapidă spre inovare” este 
implementată ca instrument vizibil de 
finanțare care oferă o intrare simplă și 
rapidă în cercetarea colaborativă aplicată 
în urma unui proces special de selecție 
conform dispozițiilor Regulamentului 
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(UE) nr. xxxx/2012 [Regulile de 
participare și diseminare].

Or. en

Justificare

Ținând seama în mod adecvat de intenția de orientare a programului către inovare, Orizont 
2020 trebuie să ofere cel puțin un instrument care permite în mod sistematic evaluarea și 
finanțarea ideilor inovatoare în orice moment, aplicând o procedură rapidă, standardizată și 
fiabilă. O „cerere deschisă de propuneri” sau un „instrument ascendent” cu un termen 
garantat de acordare a grantului de șase luni va garanta că ideile inovatoare nu riscă să fie 
depășite când, în sfârșit, poate fi demarat proiectul. Aceste instrumente vor mări și 
participarea industriei.

Amendamentul 637
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze 
provocări societale specifice.

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze 
provocări societale specifice.
Parteneriatele de tip public-privat la care 
pot participa statele membre se vor baza 
pe flexibilitatea statelor membre de a 
decide la nivel național dacă și în ce mod 
doresc să le susțină, fără a împiedica 
participarea deplină a celor mai buni 
actori europeni.

Or. en

Amendamentul 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze 
provocări societale specifice.

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze 
provocări societale specifice. Excelența 
este principalul criteriu pentru selecția 
participanților.

Or. en

Amendamentul 639
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze 
provocări societale specifice.

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate de tip public-privat, în 
cadrul cărora toți partenerii în cauză se 
angajează să sprijine elaborarea și punerea 
în aplicare a activităților preconcurențiale
de cercetare și inovare de importanță 
strategică pentru competitivitatea și poziția 
de lider industrial a Uniunii sau să 
abordeze provocări societale specifice.

Or. en

Amendamentul 640
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare din partea Uniunii 
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al șaptelea program-cadru, 
sub rezerva modificării actele lor de bază; 
pentru noi parteneriate public-privat 
instituite în temeiul articolului 187 din 
TFUE; și pentru alte organisme de 
finanțare menționate la articolul [55 
alineatul (1) litera (b) punctele (v) și (vii)] 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar]. Acest tip de 
parteneriate este pus în aplicare doar în 
cazul în care domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite și nivelul resurselor 
necesare justifică acest lucru;

(a) contribuții financiare din partea Uniunii
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al Șaptelea program-
cadru, sub rezerva modificării actele lor de 
bază și pentru alte organisme de finanțare 
menționate la articolul [55 alineatul (1) 
litera (b) subpunctele (v) sau (vii)] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Noul 
Regulament financiar], în urma unei 
analize a raportului costuri-beneficii și a 
unei evaluări cuprinzătoare a guvernanței 
și funcționării acestora în ceea ce privește 
criteriile de deschidere, transparență, 
eficacitate și eficiență și cu condiția să 
respecte criteriile stabilite la alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare din partea Uniunii 
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al șaptelea program-cadru, 
sub rezerva modificării actele lor de bază;
pentru noi parteneriate public-privat 
instituite în temeiul articolului 187 din 
TFUE; și pentru alte organisme de 
finanțare menționate la articolul [55 
alineatul (1) litera (b) punctele (v) și (vii)] 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar]. Acest tip de 
parteneriate este pus în aplicare doar în 

(a) contribuții financiare din partea Uniunii 
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al șaptelea program-cadru, 
sub rezerva modificării actele lor de bază;
pentru noi parteneriate public-privat 
instituite în temeiul articolului 187 din 
TFUE; și pentru alte organisme de 
finanțare menționate la articolul [55 
alineatul (1) litera (b) punctele (v) și (vii)] 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar]. Acest tip de 
parteneriate este pus în aplicare doar în 
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cazul în care domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite și nivelul resurselor 
necesare justifică acest lucru;

cazul în care domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite și nivelul resurselor 
necesare justifică acest lucru. Comisia 
pune la dispoziție o singură sursă de 
finanțare, cu excepția cazurilor 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. O sursă unică de finanțare 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 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare din partea Uniunii 
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al șaptelea program-cadru, 
sub rezerva modificării actele lor de bază; 
pentru noi parteneriate public-privat 
instituite în temeiul articolului 187 din 
TFUE; și pentru alte organisme de 
finanțare menționate la articolul [55 
alineatul (1) litera (b) punctele (v) și (vii)] 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar]. Acest tip de 
parteneriate este pus în aplicare doar în 
cazul în care domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite și nivelul resurselor 
necesare justifică acest lucru;

(a) contribuții financiare din partea Uniunii 
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al șaptelea program-cadru, 
sub rezerva modificării actele lor de bază; 
pentru noi parteneriate public-privat 
instituite în temeiul articolului 187 din 
TFUE; și pentru alte organisme de 
finanțare menționate la articolul [55 
alineatul (1) litera (b) punctele (v) și (vii)] 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar]. Acest tip de 
parteneriate este pus în aplicare doar în 
cazul în care domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite, coerența cu 
obiectivele actuale ale politicilor UE și 
nivelul resurselor necesare justifică acest 



AM\907403RO.doc 77/136 PE492.710v01-00

RO

lucru;

Or. en

Amendamentul 643
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încheierea unui acord contractual între 
partenerii menționați la alineatul (1), care 
precizează obiectivele parteneriatului, 
angajamentele corespunzătoare ale 
partenerilor, indicatorii-cheie de 
performanță și rezultatele care trebuie 
obținute, inclusiv identificarea activităților 
de cercetare și inovare care necesită sprijin 
din partea programului-cadru Orizont 
2020.

(b) încheierea unui acord contractual între 
partenerii menționați la alineatul (1), care 
precizează obiectivele parteneriatului, 
angajamentele, rolurile și 
responsabilitățile corespunzătoare ale 
partenerilor, principiile de guvernanță 
care asigură funcționarea deschisă și 
transparentă și participarea părților 
interesate, indicatorii-cheie de performanță 
și rezultatele care trebuie obținute, inclusiv 
identificarea activităților de cercetare și 
inovare care necesită sprijin din partea 
programului-cadru Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 644
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se stabilesc noi parteneriate de tip 
public-public numai în situații 
excepționale, atunci când domeniul de 
aplicare al obiectivelor urmărite justifică 
un astfel de sistem și când poate fi 
demonstrat că nicio altă formă de 
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parteneriat sau de instrument de finanțare 
nu poate îndeplini obiectivul vizat sau nu 
poate genera efectul de levier necesar și 
implicarea actorilor.

Or. en

Amendamentul 645
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Nu se vor institui noi parteneriate de 
tip public-privat în temeiul articolului 187 
din TFUE.

Or. en

Amendamentul 646
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate în mod deschis și transparent 
pe baza tuturor criteriilor următoare:

(3) Parteneriatele de tip public-privat sunt 
identificate, instituite și gestionate în mod 
deschis și transparent. Stabilirea unui nou 
parteneriat se bazează cel puțin pe 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 647
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate în mod deschis și transparent 
pe baza tuturor criteriilor următoare:

(3) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate și puse în aplicare în mod 
deschis și transparent pe baza tuturor 
criteriilor următoare:

Or. ro

Amendamentul 648
Francesco De Angelis (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;

(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii și valoarea adăugată a 
instrumentului parteneriatului de tip 
public-privat privind aducerea rezultatelor 
cercetării și a inovațiilor pe piață în acele 
domenii în care IMM-urile joacă un rol 
esențial în generarea creșterii la nivel 
local;

Or. en

Justificare

Parteneriatele de tip public-privat pot avea un rol strategic și eficient în dezvoltarea IMM-
urilor, având în vedere, de asemenea, impactul teritorial pe care îl produc.

Amendamentul 649
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;

(a) demonstrarea valorii adăugate a 
acțiunii la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 650
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice;

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice, prin definirea 
obiectivelor comune la nivelul Orizont 
2020, obiectivele societale și privind 
competitivitatea clare și măsurabile, 
inclusiv crearea de locuri de muncă și 
întreprinderi, proprietatea intelectuală și 
crearea de patente, obiective referitoare la 
educație/formare și responsabilitatea 
pentru atingerea acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 651
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice;

(b) amploarea impactului asupra 
potențialului de consolidare a
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice, recunoscând că 
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eventualele beneficii ale proiectelor 
individuale nu pot fi stabilite dinainte;

Or. en

Amendamentul 652
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice;

(b) potențiala amploare a impactului 
asupra abordării preocupărilor societale, a 
sustenabilității sau a competitivității 
industriale;

Or. en

Amendamentul 653
Britta Thomsen (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice;

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creării de 
locuri de muncă, creșterii sustenabile și a 
provocărilor societale;

Or. en

Justificare

Modalitățile de finanțare ale Orizont 2020, inclusiv parteneriatele de tip public-privat ar 
trebui să răspundă nevoilor socio-economice, cum ar fi crearea de locuri de muncă și ar 
trebui să asigure îmbunătățirea sinergiilor cu provocările societale, așa cum sunt definite în 
partea III a Orizont 2020.
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Amendamentul 654
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice;

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile, creării de locuri de 
muncă și aspectelor socioeconomice;

Or. en

Amendamentul 655
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentul pe termen lung al tuturor 
partenerilor, bazat pe o viziune comună și 
obiective clar definite;

(c) angajamentul pe termen lung al tuturor 
partenerilor, bazat pe o viziune comună și 
obiective clar definite; în special, 
angajamentul financiar, inclusiv în 
numerar, al participanților din sectorul 
privat;

Or. en

Amendamentul 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentul pe termen lung al tuturor 
partenerilor, bazat pe o viziune comună și 
obiective clar definite;

(c) angajamentul tuturor partenerilor, bazat 
pe o viziune comună și obiective clar 
definite;
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Or. en

Justificare

Solicitarea unui „angajament pe termen lung” este dificilă pentru sectorul privat. În 
actualele condiții economice perioadele de planificare în industrie sunt mult mai scurte. Nu 
există o stabilitate economică suficientă pentru a preconiza că sectorul privat va angaja 
resurse și buget pe o perioadă de mai mulți ani. Aici este nevoie de mai multă flexibilitate.

Amendamentul 657
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) angajarea mai multor parteneri 
alături de sectorul privat, în special 
implicarea puternică a universităților și 
cercetătorilor, demonstrarea 
angajamentului efectiv al IMM-urilor, 
precum și participarea altor actori, cum 
ar fi întreprinderile publice, organizațiile 
nonprofit și ale societății civile;

Or. en

Amendamentul 658
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o definire clară a rolurilor fiecăruia 
dintre parteneri și indicatorii-cheie de 
performanță conveniți pentru perioada 
aleasă.

(e) o definire clară a rolurilor și 
responsabilităților fiecăruia dintre 
parteneri și indicatorii-cheie de 
performanță conveniți pentru perioada 
aleasă;
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Or. en

Amendamentul 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) capacitatea de a sprijini crearea și 
consolidarea rețelelor de cercetători, 
pacienți și părți interesate, pentru a 
îmbunătăți relațiile și schimburile dintre 
aceștia, sectoarele vizate, instituții și 
societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 660
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) demonstrarea unui sistem de 
guvernanță deschis, transparent și 
participativ și a principiilor de bună 
gestiune financiară;

Or. en

Amendamentul 661
Alyn Smith (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) implicarea tuturor partenerilor 
interesați din întregul lanț valoric, 
inclusiv a utilizatorilor finali, IMM-urilor 
și institutelor de cercetare, în cadrul 
parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 662
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) angajamentul față de activitățile care 
asigură integrarea triunghiului 
cunoașterii: educația, cercetarea și 
inovarea;

Or. en

Amendamentul 663
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia efectuează o evaluare 
cuprinzătoare a impactului 
parteneriatelor stabilite în cadrul PC7 
(inițiativele tehnologice comune, 
parteneriatele de tip public-privat din 
cadrul planului european de redresare 
economică, precum și comunitățile 
cunoașterii și inovării instituite de către 
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Institutul European de Inovare și 
Tehnologie), înainte de consolidarea 
sprijinului acordat celor existente sau de 
sprijinirea instituirii unor parteneriate 
suplimentare.
Pe baza evaluării, Comisia va prezenta, pe 
durata implementării programului 
Orizont 2020, propuneri de îmbunătățire 
substanțială a guvernanței și modului de 
funcționare ale parteneriatelor de tip 
public-privat instituite, în vederea 
asigurării unui impact mai efectiv și 
eficient, a unui mod de funcționare 
deschis și transparent și a evitării 
conflictelor de interese.
În special, evaluarea și revizuirea vor 
aborda impactul asupra IMM-urilor și a 
organizațiilor de cercetare mai mici, 
pentru a asigura o mai bună participare a 
acestor actori atât la stabilirea agendei de 
cercetare, cât și la proiecte.

Or. en

Amendamentul 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atât parteneriatele de tip public-
privat existente, cât și cele noi fac obiectul 
unei revizuiri profunde pentru a analiza 
valoarea lor adăugată europeană cel 
târziu la un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Rezultatul acestei 
revizuiri este prezentat Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Dacă revizuirea profundă arată că 
criteriul valorii adăugate europene nu 
este respectat în mod satisfăcător, 
Parlamentul European și Consiliul pot 
decide să nu mai acorde finanțare acestor 
parteneriate de tip public-privat. 

Or. en

Amendamentul 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Parteneriatele de tip public-privat 
pun la dispoziție fondurile publice printr-
un proces transparent, în special prin 
cereri de oferte concurențiale, cu reguli 
de participare conforme regulilor stabilite 
în Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 667
Gunnar Hökmark (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 contribuie la consolidarea 
parteneriatelor public-public, în cadrul 

Orizont 2020 contribuie la consolidarea 
parteneriatelor public-public, în cadrul 
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cărora acțiunile la nivel regional, național 
sau internațional sunt puse în aplicare în 
comun în cadrul Uniunii.

cărora acțiunile la nivel regional, național 
sau internațional sunt puse în aplicare în 
comun în cadrul Uniunii. Sumele folosite 
pentru finanțarea parteneriatelor de tip 
public-privat nu depășesc 15% din 
bugetul total al Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 668
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 contribuie la consolidarea 
parteneriatelor public-public, în cadrul 
cărora acțiunile la nivel regional, național 
sau internațional sunt puse în aplicare în 
comun în cadrul Uniunii.

Orizont 2020 contribuie la consolidarea 
parteneriatelor public-public, în cadrul 
cărora acțiunile la nivel local, regional, 
național sau internațional sunt coordonate, 
armonizate și puse în aplicare în comun în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 669
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre.

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre, iar aceste inițiative pot cuprinde 
regiuni și orașe, dacă acest lucru este 
relevant. Contribuția financiară a Uniunii 
este condiționată de existența valorii 
adăugate europene și de adiționalitatea 
resurselor.

Or. en
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Amendamentul 670
Oreste Rossi (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre.

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între regiunile 
statelor membre, de preferat regiuni care 
fac parte din aceeași euroregiune sau 
aceeași Grupare europeană de cooperare 
teritorială instituită în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială 
(GECT)*.

* JO L 210, 31.7.2006, p. 19.

Or. it

Amendamentul 671
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre.

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre și orașele și regiunile acestora.

Or. en

Amendamentul 672
Alyn Smith (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe state membre în 
temeiul articolului 185 din TFUE.

(b) participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe state membre în 
temeiul articolului 185 din TFUE, cu 
participarea autorităților sub-naționale, 
atunci când acest lucru este relevant.

Or. en

Amendamentul 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe state membre în 
temeiul articolului 185 din TFUE.

(b) participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe autorități 
regionale sau state membre în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 674
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unui 
nivel semnificativ de angajamente 
financiare anterioare ale entităților 
participante la cererile și acțiunile 
comune. Instrumentul ERA-NET poate 
include un obiectiv de armonizare a 
normelor și modalităților de punere în 
aplicare a cererilor și acțiunilor comune. 
De asemenea, instrumentul poate fi folosit 

Instrumentul ERA-NET poate include un 
obiectiv de armonizare a normelor și 
modalităților de punere în aplicare a 
cererilor și acțiunilor comune. De 
asemenea, instrumentul poate fi folosit 
pentru a pregăti o inițiativă în temeiul 
articolului 185 din TFUE.
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pentru a pregăti o inițiativă în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

Or. ro

Amendamentul 675
Adam Gierek (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unui 
nivel semnificativ de angajamente 
financiare anterioare ale entităților 
participante la cererile și acțiunile comune.
Instrumentul ERA-NET poate include un 
obiectiv de armonizare a normelor și 
modalităților de punere în aplicare a 
cererilor și acțiunilor comune. De 
asemenea, instrumentul poate fi folosit 
pentru a pregăti o inițiativă în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de rezultatele
anterioare ale entităților participante la 
cererile și acțiunile comune. Instrumentul 
ERA-NET poate include un obiectiv de 
armonizare a normelor și modalităților de 
punere în aplicare a cererilor și acțiunilor 
comune. De asemenea, instrumentul poate 
fi folosit pentru a pregăti o inițiativă în 
temeiul articolului 185 din TFUE.

Or. pl

Justificare

Continuarea cercetării nu ar trebui să depindă de nivelul finanțării de până acum, ci de 
rezultatele obținute.

Amendamentul 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unui 
nivel semnificativ de angajamente 

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unui 
nivel semnificativ de angajamente 
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financiare anterioare ale entităților 
participante la cererile și acțiunile comune.
Instrumentul ERA-NET poate include un 
obiectiv de armonizare a normelor și 
modalităților de punere în aplicare a 
cererilor și acțiunilor comune. De 
asemenea, instrumentul poate fi folosit 
pentru a pregăti o inițiativă în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

financiare anterioare în numerar sau în 
natură ale entităților participante la 
cererile și acțiunile comune. Instrumentul 
ERA-NET poate include un obiectiv de 
armonizare a normelor și modalităților de 
punere în aplicare a cererilor și acțiunilor 
comune. De asemenea, instrumentul poate 
fi folosit pentru a pregăti o inițiativă în 
temeiul articolului 185 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 677
Francesco De Angelis (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unui 
nivel semnificativ de angajamente 
financiare anterioare ale entităților 
participante la cererile și acțiunile comune. 
Instrumentul ERA-NET poate include un 
obiectiv de armonizare a normelor și 
modalităților de punere în aplicare a 
cererilor și acțiunilor comune. De 
asemenea, instrumentul poate fi folosit 
pentru a pregăti o inițiativă în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unui 
nivel semnificativ de angajamente 
financiare anterioare în numerar sau în 
natură ale entităților participante la 
cererile și acțiunile comune. Instrumentul 
ERA-NET poate include un obiectiv de 
armonizare a normelor și modalităților de
punere în aplicare a cererilor și acțiunilor 
comune. De asemenea, instrumentul poate 
fi folosit pentru a pregăti o inițiativă în 
temeiul articolului 185 din TFUE.

Or. it

Justificare

Dacă nu dispun de suficiente fonduri, entitățile participante pot avea în continuare o 
contribuție semnificativă prin furnizarea de servicii, instalații sau mână de lucru.

Amendamentul 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unui 
nivel semnificativ de angajamente 
financiare anterioare ale entităților 
participante la cererile și acțiunile comune.
Instrumentul ERA-NET poate include un 
obiectiv de armonizare a normelor și 
modalităților de punere în aplicare a 
cererilor și acțiunilor comune. De 
asemenea, instrumentul poate fi folosit 
pentru a pregăti o inițiativă în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

În sensul literei (a), finanțarea 
complementară depinde de existența unor
angajamente financiare anterioare
estimative, în numerar sau în natură, ale 
entităților participante la cererile și 
acțiunile comune. Instrumentul ERA-NET 
poate include un obiectiv de armonizare a 
normelor și modalităților de punere în 
aplicare a cererilor și acțiunilor comune.
De asemenea, instrumentul poate fi folosit 
pentru a pregăti o inițiativă în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

Or. en

Justificare

Acest articol ar trebui modificat pentru a introduce posibilitatea de a accepta angajamente 
financiare în numerar sau în natură ale entităților participante.

Amendamentul 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), astfel de inițiative sunt 
propuse numai în cazurile în care este 
nevoie de o structură specifică de punere în 
aplicare și în cazul în care există un nivel 
ridicat de angajament din partea țărilor 
participante la integrarea științifică, 
administrativă și financiară. În plus, 
propunerile de inițiative prevăzute la litera 
(b) sunt identificate pe baza tuturor 
criteriilor următoare:

În sensul literei (b), astfel de inițiative sunt 
propuse numai în cazurile în care este 
nevoie de o structură specifică de punere în 
aplicare și în cazul în care există un nivel 
ridicat de angajament din partea țărilor 
și/sau regiunilor participante la integrarea 
științifică, administrativă și financiară. În 
plus, propunerile de inițiative prevăzute la 
litera (b) sunt identificate pe baza tuturor 
criteriilor următoare:

Or. en
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Amendamentul 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajamente financiare clare ale țărilor 
participante, inclusiv angajamente 
anterioare punere în comun a investițiilor 
naționale și/sau regionale pentru domeniul 
cercetării și inovării transnaționale;

(b) angajamente financiare clare ale țărilor 
și/sau regiunilor participante, în numerar 
sau în natură, inclusiv angajamente 
anterioare de punere în comun a 
investițiilor naționale și/sau regionale 
pentru domeniul cercetării și inovării 
transnaționale;

Or. en

Amendamentul 681
Adam Gierek (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajamente financiare clare ale țărilor 
participante, inclusiv angajamente 
anterioare punere în comun a investițiilor 
naționale și/sau regionale pentru domeniul 
cercetării și inovării transnaționale;

(b) angajamente financiare clare ale țărilor 
participante și un bilanț pozitiv al 
rezultatelor, precum și angajamente 
anterioare de punere în comun a 
investițiilor naționale și/sau regionale 
pentru domeniul cercetării și inovării 
transnaționale;

Or. pl

Justificare

Continuarea cercetării nu ar trebui să depindă de nivelul finanțării de până acum, ci de 
rezultatele obținute.
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Amendamentul 682
Francesco De Angelis (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajamente financiare clare ale țărilor 
participante, inclusiv angajamente 
anterioare punere în comun a investițiilor 
naționale și/sau regionale pentru domeniul 
cercetării și inovării transnaționale;

(b) angajamente financiare clare ale țărilor 
participante, în numerar sau în natură,
inclusiv angajamente anterioare de punere 
în comun a investițiilor naționale și/sau 
regionale pentru domeniul cercetării și 
inovării transnaționale;

Or. it

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 20 alineatul (2) al doilea paragraf.

Amendamentul 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajamente financiare clare ale țărilor 
participante, inclusiv angajamente 
anterioare punere în comun a investițiilor
naționale și/sau regionale pentru domeniul 
cercetării și inovării transnaționale;

(b) angajamente financiare estimative ale 
țărilor participante, în numerar sau în 
natură, inclusiv angajamente anterioare de 
a alinia investițiile naționale și/sau 
regionale pentru domeniul cercetării și 
inovării transnaționale și, după caz, de a 
pune în comun resursele;

Or. en

Justificare

Acest articol ar trebui modificat pentru a introduce posibilitatea de a accepta angajamente 
financiare în numerar sau în natură ale entităților participante.
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Amendamentul 684
Adam Gierek (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;

(c) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
statelor membre;

Or. pl

Justificare

Valoarea adăugată a acțiunii la nivelul Uniunii poate fi calculată ca suma valorilor adăugate 
obținute în statele membre.

Amendamentul 685
Christian Ehler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile stabilite în țări terțe și 
organizațiile internaționale sunt eligibile 
pentru participarea la acțiunile indirecte ale 
Orizont 2020 în condițiile stabilite în 
Regulamentul (UE) XX/XX [reguli de 
participare]. Cooperarea internațională cu 
țări terțe și organizații internaționale este 
promovată în cadrul și prin intermediul 
Orizont 2020 pentru a îndeplini, în special, 
următoarele obiective:

(1) Entitățile stabilite în țări terțe și 
organizațiile internaționale sunt eligibile 
pentru participarea la acțiunile indirecte ale 
Orizont 2020 în condițiile stabilite în 
Regulamentul (UE) XX/XX [reguli de 
participare]. Cooperarea internațională cu 
țări terțe - în special cu partenerii 
strategici ai Uniunii - și organizații 
internaționale este promovată în cadrul și 
prin intermediul Orizont 2020 pentru a 
îndeplini, în special, următoarele obiective:

Or. en

Amendamentul 686
Vicky Ford (PPE)
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare.

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare și, după caz, a angajamentelor 
asumate la nivel internațional, cum ar fi 
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului.

Or. en

Amendamentul 687
Gunnar Hökmark (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea înființării unor centre de 
excelență competitive la nivel mondial 
care să transforme Uniunea Europeană 
într-un centru global de cercetare și 
inovare de vârf;

Or. en

Amendamentul 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc. Aceste acțiuni includ, în special, 
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științifice și tehnologice și de 
oportunitățile de piață, precum și de 
impactul preconizat.

consolidarea capacității de cercetare în 
țările în curs de dezvoltare și proiecte de 
cooperare concentrate asupra nevoilor 
specifice ale acestor țări în domenii 
precum sănătatea - inclusiv cercetare 
asupra bolilor neglijate - precum și 
agricultura, pescuitul și mediul și sunt 
implementate în condiții financiare 
adaptate capacităților acestora.

Or. fr

Justificare

Singura bază posibilă pentru activitățile de cooperare internațională este principiul 
interesului comun și al beneficiilor reciproce. Includerea anumitor criterii restrictive la
nivelul întregului program de lucru nu poate fi decât contraproductiv. Definiția acțiunilor 
specifice propuse aici este, prin urmare, aceeași ca cea de la anexa I al celui de-al șaptelea 
program cadru. Este în conformitate cu alegerea sectoarelor pentru care UE a decis să 
acorde ajutoare directe pentru dezvoltare.

Amendamentul 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de 
oportunitățile de piață, precum și de 
impactul preconizat.

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc. Aceste acțiuni includ, în special, 
consolidarea capacității de cercetare în 
țările în curs de dezvoltare și proiecte de 
cooperare concentrate asupra nevoilor 
specifice ale acestor țări în domenii 
precum sănătatea - inclusiv cercetare 
asupra bolilor neglijate - precum și 
agricultura, pescuitul și mediul și sunt 
implementate în condiții financiare 
adaptate capacităților acestora.

Or. fr
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Amendamentul 690
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, precum și de impactul preconizat.

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, precum și de impactul preconizat.
Aceste acțiuni includ, în special, 
consolidarea capacității de cercetare în 
țările în curs de dezvoltare și proiecte de 
cooperare concentrate asupra nevoilor 
specifice ale acestor țări în domenii 
precum sănătatea - inclusiv cercetare 
asupra bolilor neglijate - precum și 
agricultura, pescuitul și mediul și sunt 
implementate în condiții financiare 
adaptate capacităților acestora.

Or. fr

Amendamentul 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, precum și de impactul preconizat.

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, precum și de impactul preconizat.
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În aceste activități de cooperare ar trebui 
să se țină seama de capacitatea științifică 
și tehnologică a regiunilor ultraperiferice 
și a țărilor și teritoriilor de peste mări.

Or. fr

Justificare

Regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări și-au dezvoltat capacitatea 
științifică și tehnologică pentru a deveni centre de excelență în regiunile lor. Prin urmare, UE 
le poate folosi ca baze pentru proiectele de cooperare.

Amendamentul 692
Christian Ehler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe,
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, precum și de impactul preconizat.

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe -
în special cu partenerii strategici ai 
Uniunii - pe baza interesului comun și al 
avantajului reciproc, ținându-se seama de 
capacitățile științifice și tehnologice și de 
oportunitățile de piață, precum și de 
impactul preconizat.

Or. en

Amendamentul 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii și posibilitățile 
de cooperare cu țări terțe, precum și 

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii.
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posibilele carențe ale sistemelor de 
proprietate intelectuală din țările terțe.

Or. fr

Justificare

Singura bază posibilă pentru activitățile de cooperare internațională este principiul 
interesului comun și al beneficiilor reciproce. Includerea anumitor criterii restrictive la 
nivelul întregului program de lucru nu poate fi decât contraproductiv. Definiția acțiunilor 
specifice propuse aici este, prin urmare, aceeași ca cea de la anexa I al celui de-al șaptelea 
program cadru. Este în conformitate cu alegerea sectoarelor pentru care UE a decis să 
acorde ajutoare directe pentru dezvoltare.

Amendamentul 694
Henri Weber (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii și posibilitățile 
de cooperare cu țări terțe, precum și 
posibilele carențe ale sistemelor de 
proprietate intelectuală din țările terțe.

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii și mediul 
mondial.

Or. fr

Amendamentul 695
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii și posibilitățile 
de cooperare cu țări terțe, precum și 
posibilele carențe ale sistemelor de 
proprietate intelectuală din țările terțe.

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii.
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Or. fr

Amendamentul 696
Christian Ehler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii și posibilitățile 
de cooperare cu țări terțe, precum și 
posibilele carențe ale sistemelor de 
proprietate intelectuală din țările terțe.

Prioritățile de cooperare iau în considerare 
evoluțiile politicii Uniunii și posibilitățile 
de cooperare cu țări terțe - în special cu 
partenerii strategici ai Uniunii - precum și 
posibilele carențe ale sistemelor de 
proprietate intelectuală din țările terțe.

Or. en

Amendamentul 697
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se evită cooperarea cu țările terțe în 
domeniul cercetării cu posibilă utilizare 
duală cu orice țară care nu respectă 
drepturile omului, rezoluțiile ONU și 
dreptul internațional.

Or. en

Amendamentul 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, activitățile orizontale și 
intersectoriale vizând promovarea 
dezvoltării strategice a cooperării 
internaționale sunt puse în aplicare în 
cadrul Orizont 2020 în conformitate cu 
obiectivul specific intitulat „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure” 
prevăzut la punctul 6.3.2 litera (d) din 
anexa I partea III.

(3) În plus, activitățile orizontale și 
intersectoriale vizând promovarea 
dezvoltării strategice a cooperării 
internaționale sunt puse în aplicare în 
cadrul Orizont 2020 în conformitate cu 
obiectivul specific intitulat „Europa într-o 
lume în schimbare - societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și reflexive” 
prevăzut la punctul 6.3.2 litera (d) din 
anexa I partea III.

Or. en

Amendamentul 699
Marita Ulvskog (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este limitată cooperarea cu entități 
din țări 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 [Reguli de participare].

Or. en

Justificare

În afară de această restricție, există o altă serie de amendamente la Regulile de participare la 
programul Orizont 2020. Respectivele amendamente subliniază norme specifice privind țări 
care se încadrează în situațiile descrise mai sus și necesită 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 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall



PE492.710v01-00 104/136 AM\907403RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a reduce povara 
administrativă pentru participanți, 
Comisia acceptă practicile contabile 
naționale ale beneficiarilor. 

Or. en

Amendamentul 701
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alocarea bugetară totală pentru 
cooperarea internațională reprezintă cel 
puțin 4% din bugetul total al programului 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Beneficiarii care și-au realizat 
auditul în mod satisfăcător timp de trei 
ani la rând fac obiectul unui proceduri de 
audit mai ușoare pentru a stimula 
abordarea bazată pe încrederea 
consolidată.
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Or. en

Amendamentul 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informare, comunicare și diseminare Informare, comunicare, exploatare și 
diseminare

Or. en

Amendamentul 704
Francisco Sosa Wagner (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora. 
Bugetul alocat comunicării în cadrul 
Orizont 2020 contribuie, de asemenea, la 
acoperirea comunicării instituționale a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament.

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora.
Toate acest acțiuni, inclusiv măsurile de 
comunicare, sunt puse la dispoziția și sunt 
accesibile persoanelor cu handicap pe 
baza egalității cu celelalte persoane.
Bugetul alocat comunicării în cadrul 
Orizont 2020 contribuie, de asemenea, la 
acoperirea comunicării instituționale a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament.

Or. es

Justificare

Acest amendament va consolida poziția persoanelor cu handicap, garantând că au 
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posibilitățile necesare pentru a avea acces la informații, comunicări și diseminări în cadrul 
programului Orizont 2020.

Amendamentul 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora. 
Bugetul alocat comunicării în cadrul 
Orizont 2020 contribuie, de asemenea, la 
acoperirea comunicării instituționale a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament.

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora. 
Bugetul alocat comunicării în cadrul 
Orizont 2020 contribuie, de asemenea, la 
acoperirea comunicării instituționale a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament. În special, oferă la 
timp informații sigure statelor membre.

Or. en

Amendamentul 706
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora. 
Bugetul alocat comunicării în cadrul 
Orizont 2020 contribuie, de asemenea, la 
acoperirea comunicării instituționale a
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 

Comisia Europeană pune în aplicare 
acțiunile de informare și comunicare 
referitoare la Orizont 2020, inclusiv 
măsurile de comunicare cu privire la 
proiectele finanțate și rezultatele acestora. 
Bugetul alocat comunicării în cadrul 
Orizont 2020 contribuie, de asemenea, la 
acoperirea comunicării priorităților politice 
ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
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în care acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament.

legate de obiectivele prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 707
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020.

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020. Toate acțiunile 
de informare și comunicare referitoare la 
Orizont 2020, inclusiv măsurile de 
comunicare cu privire la proiectele 
finanțate, rezultatele cercetării și 
rezultatele evaluărilor sunt puse la 
dispoziție și sunt accesibile în format 
digital.

Or. en

Amendamentul 708
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020.

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020, acordându-se o 
atenție specială furnizării acestor 
informații într-un mod care facilitează un 
acces ușor pentru toți, în special pentru 
peroanele cu handicap.
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Or. en

Amendamentul 709
Patrizia Toia (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate acțiunile de informare și 
comunicare referitoare la Orizont 2020, 
inclusiv măsurile de comunicare cu 
privire la proiectele finanțate și rezultatele 
acestora, sunt puse la dispoziția și sunt 
accesibile persoanelor cu handicap pe 
baza egalității cu celelalte persoane.

Or. en

Amendamentul 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de informare și 
comunicare referitoare la Orizont 2020, 
inclusiv măsurile de comunicare a 
rezultatelor programului și de informare 
cu privire la proiectele finanțate, trebuie 
puse la dispoziția persoanelor cu 
handicap într-un format accesibil pe baza 
egalității cu celelalte persoane.

Or. fr

Amendamentul 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a simplifica accesul la informații 
și a dezvolta un instrument dotat cu toate 
informațiile solicitate de comunitatea de 
cercetare și, ținând cont de nevoia de 
transparență, Cordis, ca instrument 
digital, este revizuit și reformat într-un 
mod mai clar și mai flexibil. Noul Cordis 
este finalizat înainte de luna iunie 2013.

Or. en

Justificare

În prezent, CORDIS reprezintă unul dintre cele mai complexe și mai dificile programe de 
abordat. Dacă dorim să înlesnim accesul societății, al cercetătorilor și al întreprinderilor la 
informații, este necesară revizuirea programului și extinderea informațiilor, precum și 
simplificarea accesului la toate propunerile și granturile.

Amendamentul 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați;

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni, țări și teritorii de 
peste mări sau tipuri de participanți care 
sunt insuficient reprezentați;

Or. fr

Justificare

Este important să se promoveze și inițiativele de îmbunătățire a imaginii programului Orizont 
2020 în țările și teritoriile de peste mări.
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Amendamentul 713
Patrizia Toia (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați;

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați, inclusiv cercetătorii și 
participanții cu handicap;

Or. en

Justificare

Trebuie pus accentul pe persoanele cu handicap și pe nevoile lor de accesibilitate la 
activitățile programului Orizont 2020 legate de informare, comunicare și diseminare. În plus, 
este nevoie de consolidarea capacității, întrucât persoanele cu handicap și organizațiile care 
îi reprezintă sunt insuficient reprezentate în programele de cercetare și inovare, precum și în 
dialogul și consultările cu publicul.

Amendamentul 714
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați;

(a) inițiativele care vizează sporirea 
sensibilizării și facilitarea accesului la 
finanțare în cadrul Orizont 2020, în special 
pentru acele regiuni sau tipuri de 
participanți care sunt insuficient 
reprezentați, cum ar fi cercetătorii și 
participanții cu handicap;

Or. en
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Amendamentul 715
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asistența specifică acordată proiectelor 
și consorțiilor pentru a le oferi acestora 
accesul la competențele necesare în 
vederea optimizării comunicării și 
diseminării rezultatelor;

(b) asistența specifică acordată proiectelor 
și consorțiilor pentru a le oferi acestora 
acces adecvat la competențele necesare în 
vederea optimizării comunicării și 
diseminării rezultatelor;

Or. en

Amendamentul 716
Patrizia Toia (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale;

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale 
și comunicarea și diseminarea obligatorie 
pentru comunitatea științifică, industrie și 
publicul general;

Or. en

Justificare

Trebuie pus accentul pe persoanele cu handicap și pe nevoile lor de accesibilitate la 
activitățile programului Orizont 2020 legate de informare, comunicare și diseminare. În plus, 
este nevoie de consolidarea capacității, întrucât persoanele cu handicap și organizațiile care 
îi reprezintă sunt insuficient reprezentate în programele de cercetare și inovare, precum și în 
dialogul și consultările cu publicul.
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Amendamentul 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale;

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale 
de exemplu prin sprijinirea dezvoltării 
caselor sau instituțiilor de compensare 
specifice care colectează rezultatele 
cercetării;

Or. en

Justificare

Casele de compensare ar putea colecta toate rezultatele cercetării pentru anumite domenii 
specifice care contribuie la evitarea dublării inutile și costisitoare a eforturilor de cercetare 
și asigură diseminarea efectivă a acestor rezultate. În plus, casele de compensare ar putea 
avea un rol în schimburile dintre institutele de cercetare și alte părți interesate.

Amendamentul 718
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale;

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale 
și, după caz, comunicarea și diseminarea 
pentru comunitatea științifică, industrie și 
publicul general;

Or. en
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Amendamentul 719
Adam Gierek (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale;

(c) acțiunile analitice ale experților care 
regrupează și evaluează rezultate dintr-o 
serie de proiecte diferite, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ale rezultatelor
ușor de utilizat și a elabora rapoarte care 
rezumă constatările esențiale;

Or. pl

Justificare

Importanța rolului experților nu constă doar în sintetizare, ci în sintetizarea pe baza evaluării 
analitice a datelor obținute din proiectele realizate.

Amendamentul 720
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale;

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date digitale ușor de 
utilizat și accesibile și rapoarte care 
rezumă constatările esențiale;

Or. en

Amendamentul 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) se va acorda o atenție deosebită 
inițiativelor privind aspectele etice 
sensibile, cum ar fi cercetarea în 
domeniul celulelor sușă embrionare 
umane. În privința acestor chestiuni, 
Comisia Europeană ia măsuri pentru 
susținerea dialogului și dezbaterilor largi 
care implică toate punctele de vedere;

Or. en

Justificare

Este o nevoie urgentă de a implica cetățenii și organizațiile societății civile în această 
dezbatere științifică și etică. Dezbaterile publice privind cercetarea în domeniul celulelor 
sușă embrionare umane pun în opoziție adeseori autoritățile religioase și organizațiile 
confesionale cu oamenii de știință. Există o tradiție onorabilă a eticii religioase, dar există și 
o tradiție la fel de onorabilă, bazată pe valori umane nereligioase, care trebuie folosită în 
acest tip de dezbateri publice.

Amendamentul 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) inițiativele de a include societatea 
civilă și organizațiile sale în procesul de 
cercetare și inovare, cum ar fi elaborarea 
agendei cercetării și co-crearea 
cunoașterii;

Or. en

Amendamentul 723
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) inițiativele pentru progresul în 
înțelegerea de către societatea europeană 
a aspectelor referitoare la știință, 
tehnologie și inovare și pentru stimularea 
dezbaterilor deschise, bazate pe știință cu 
privire la chestiunile societale majore în 
spațiul public european;

Or. en

Amendamentul 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) inițiativele care vizează evaluarea și 
comunicarea implementării dispozițiilor 
stabilite la articolul 15 privind egalitatea 
de gen și Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 725
Marisa Matias (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) inițiativele care includ și promovează 
participarea societății civile și a 
organizațiilor sau instituțiilor sale în 
procesul de cercetare și inovare;
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Or. en

Amendamentul 726
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul de control stabilit pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament este conceput pentru a oferi o 
garanție rezonabilă de realizare a bunei 
gestionări a riscurilor legate de eficacitatea 
și eficiența operațiunilor, precum și de 
legalitatea și regularitatea tranzacțiilor 
aferente, luând în considerare caracterul 
multianual al programelor, precum și 
natura plăților în cauză.

(1) Sistemul de control stabilit pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament este conceput pentru a oferi o 
garanție rezonabilă de realizare a unei 
reduceri suficiente și a bunei gestionări a 
riscurilor legate de eficacitatea și eficiența 
operațiunilor, precum și de legalitatea și 
regularitatea tranzacțiilor aferente, luând în 
considerare caracterul multianual al 
programelor, precum și natura plăților în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Postul de mediator ad-hoc este creat 
cu responsabilitatea de a asigura 
interpretarea uniformă a regulilor. În 
cazul unui conflict în legătură cu 
interpretarea regulilor sau procedurilor, 
bazat de exemplu pe un reaudit 
independent realizat de una dintre părțile 
interesate, Comisia poate soluționa 
conflictul printr-un compromis cu sfatul 
mediatorului ad-hoc. 

Or. fr
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Justificare

În timpul PC6 și PC7 au existat numeroase conflicte cu beneficiarii în legătura cu 
interpretarea regulilor și a reieșit clar din proces și din rezultatele auditului realizat de 
Comisie că ar fi utilă stabilirea unei proceduri de mediere pentru a evita litigiile în instanță. 
În același scop, trebuie pusă în aplicare o procedură de compromis pentru soluționarea 
rapidă a conflictelor.

Amendamentul 728
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (3), 
controalele realizate de Comisie pot fi 
efectuate în termen de patru ani de la plata 
finală.

Fără a aduce atingere alineatului (3), 
controalele realizate de Comisie pot fi 
efectuate în termen de doi ani de la
finalizarea proiectului.

Or. en

Amendamentul 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice, precum și o evaluare a folosirii 
de soluții de ultimă generație oferite de 
tehnologiile generice esențiale și de 
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tehnologiile informației și comunicațiilor 
pentru soluționarea provocărilor 
societale.

Or. en

Amendamentul 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice, participarea IMM-urilor, 
participarea sectorului privat, egalitatea 
de gen și eficiența energetică.
Monitorizarea include și informații 
privind dimensiunea finanțării pentru 
parteneriatele de tip public-privat și de tip 
public-public.

Or. en

Amendamentul 731
Edit Herczog (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea (1) Comisia monitorizează anual punerea 
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în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice și monitorizează, de asemenea, 
progresele în privința participării IMM-
urilor și a lărgirii participării.

Or. en

Amendamentul 732
Corinne Lepage (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
cercetarea marină și maritimă, inclusiv 
informații privind volumul cheltuielilor 
legate de schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații și 
indicatori cu privire la subiecte 
transversale, cum ar fi cercetarea și 
inovarea responsabile, inclusiv 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice, participarea IMM-urilor și 
lărgirea participării.

Or. en
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Amendamentul 735
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice, participarea sectorului privat și, 
în special, participarea IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 736
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
progresul în vederea lărgirii participării la 
nivelul UE, durabilitatea și schimbările 
climatice, inclusiv informații privind 
volumul cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

Or. en
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Amendamentul 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice, participarea IMM-urilor și a 
sectorului privat.

Or. en

Amendamentul 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi științele 
sociale, economice și umaniste,
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.
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Or. en

Amendamentul 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
egalitatea de gen, durabilitatea și 
schimbările climatice, inclusiv informații 
privind volumul cheltuielilor legate de 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 740
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia raportează și diseminează 
rezultatele acestei monitorizări.

(2) Comisia raportează și diseminează 
rezultatele acestei monitorizări, utilizând, 
după caz, o serie de indicatori-cheie 
comuni, comparabili în cadrul diverselor 
instrumente.

Or. en

Amendamentul 741
Alyn Smith (PPE)
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Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare Evaluare intermediară

Or. en

Amendamentul 742
Alyn Smith (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările sunt efectuate suficient de 
devreme pentru a putea fi avute în vedere 
în procesul de luare a deciziilor.

(1) Revizuirile și evaluările sunt efectuate 
suficient de devreme pentru a putea fi 
avute în vedere în procesul de luare a 
deciziilor.

Or. en

Amendamentul 743
Vicky Ford (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 
Comisia efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie. Astfel 
cum se prevede la articolul 6 alineatul (3), 
a doua alocare a fondurilor destinate 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie este pusă la dispoziție în urma 
acestei evaluări. Evaluarea analizează 
progresele realizate de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie în raport cu:

(a) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 
Comisia efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie. Astfel 
cum se prevede la articolul 6 alineatul (3), 
a doua alocare a fondurilor din alte linii 
bugetare ale Orizont 2020 destinate 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie este pusă la dispoziție numai
în urma acestei evaluări, cu avizul părților 
implicate în utilizarea altor linii bugetare 



AM\907403RO.doc 125/136 PE492.710v01-00

RO

și în cazul în care, după consultarea cu 
toate părțile afectate și după aprobarea 
Parlamentului European și a Consiliului, 
se convine că atingerea obiectivelor din 
aceste părți ale Orizont 2020 poate fi 
realizată cel mai bine prin creșterea 
acțiunilor EIT. Evaluarea analizează 
progresele realizate de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie în raport cu:

Or. en

Amendamentul 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 
Comisia efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie. Astfel 
cum se prevede la articolul 6 alineatul (3), 
a doua alocare a fondurilor destinate 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie este pusă la dispoziție în urma 
acestei evaluări. Evaluarea analizează 
progresele realizate de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie în raport cu:

(a) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 
Comisia efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie. 
Evaluarea analizează progresele realizate 
de Institutul European de Inovare și 
Tehnologie în raport cu:

Or. en

Amendamentul 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nivelul de utilizare a primei alocări de 
fonduri prevăzute la articolul 6 alineatul 

eliminat
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(3), diferențiind între fondurile utilizate 
pentru lansarea primului val de CCI-uri 
și efectul fondurilor inițiale asupra celei 
de a doua faze, precum și capacitatea 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie de a atrage fonduri de la 
partenerii din cadrul comunităților 
cunoașterii și inovării și din sectorul 
privat, astfel cum se prevede în 
Regulamentul XX/2012 [Regulamentul 
IET revizuit];

Or. en

Amendamentul 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la prioritatea privind 
provocările societale și la obiectivul 
specific privind „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” ale programului Orizont 2020.

(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la prioritatea privind 
provocările societale, obiectivele 
referitoare la egalitatea de gen și la 
obiectivele specifice privind „Poziția de 
lider în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” și privind „inovarea în 
domeniul egalității de gen” ale 
programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) posibilitatea integrării de noi 
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parteneri relevanți în cadrul CCI în cazul 
în care pot oferi valoare adăugată;

Or. en

Amendamentul 748
Adam Gierek (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, 
inclusiv în cadrul seminarelor și 
conferințelor științifice, o evaluare 
intermediară a atingerii obiectivelor de 
cercetare prevăzute în programul-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de lărgirea 
accesului la oportunități de finanțare 
pentru participanții din toate regiunile, 
pentru IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția actuală a
măsurilor la prioritățile Uniunii referitoare 
la o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și influența 
asupra impactului pe termen lung al
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măsurilor precedente. Evaluarea poate 
duce la respingerea unei părți a 
programului sau la actualizarea sa pentru 
a ține seama de noile date obținute în 
timpul punerii în aplicare a programului.

Or. pl

Justificare

O analiză deschisă a rezultatelor cercetării în seminarele și conferințele relevante va permite 
experților independenți să evalueze îndeplinirea obiectivelor și să sugereze eventuale 
corectări sau chiar respingerea unui proiect.

Amendamentul 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează,
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea 
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de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

perspectivelor de gen și a echilibrului în 
conținutul activităților de cercetare. De 
asemenea, evaluarea ia în calcul contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii referitoare 
la o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și influența 
asupra impactului pe termen lung al 
măsurilor precedente.

Or. en

Amendamentul 750
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile și statele 
membre, pentru IMM-uri și pentru 
promovarea echilibrului de gen. De 
asemenea, evaluarea ia în calcul contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii referitoare 
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durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

la o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și influența 
asupra impactului pe termen lung al 
măsurilor precedente.

Or. ro

Amendamentul 751
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de 
diseminarea și exploatarea rezultatelor 
cercetării și de accesul la oportunități de 
finanțare pentru participanții din toate 
regiunile, în special cei insuficient 
reprezentați în programele de cercetare,
pentru IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 



AM\907403RO.doc 131/136 PE492.710v01-00

RO

incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.

Or. en

Amendamentul 752
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 
al măsurilor precedente. Programul 
Orizont 2020 se derulează în asociere cu 
statele membre pentru a garanta că 
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politicile de cercetare și inovare puse în 
aplicare de statele membre și de 
autoritățile locale sunt complementare și 
oferă valoare adăugată europeană.

Or. fr

Amendamentul 753
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, Comisia efectuează, 
cu sprijinul experților independenți, o 
evaluare intermediară a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, pe 
baza îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și 
al progreselor înregistrate în vederea 
obținerii impacturilor) obiectivelor Orizont 
2020 și a menținerii relevanței tuturor 
măsurilor, a eficienței și utilizării 
resurselor, a posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru egalitatea de șanse între 
bărbați și femei. De asemenea, evaluarea 
ia în calcul contribuția măsurilor la 
prioritățile Uniunii referitoare la o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.
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Amendamentul 754
Angelika Niebler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până în 2016 și ulterior din doi în doi 
ani, Comisia revizuiește accesul reciproc 
al organizațiilor din UE și al 
organizațiilor din țări terțe la programele 
de cercetare. Revizuirea ar trebui 
realizată pentru fiecare țară în parte și ar 
trebui să includă o comparație între 
fondurile primite de organizațiile din țări 
terțe prin programul Orizont 2020 și cele 
primite de organizațiile din UE prin 
programele de cercetare ale țărilor terțe.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura reciprocitatea reală pentru accesul organizațiilor din țări terțe la Orizont 
2020, ar trebui revizuit periodic accesul la program și ar trebui monitorizată alocarea de 
fonduri Orizont 2020 pentru organizațiile din țări terțe.

Amendamentul 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se aplică o procedură de evaluare 
similară pentru inițiativele tehnologice 
comune.

Or. en
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Amendamentul 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020.

(2) Indicatorii de performanță ai 
obiectivelor generale, ai inițiativelor 
tehnologice comune și ai Institutului 
European de Inovare și Tehnologie, astfel 
cum sunt prevăzuți în introducerea anexei I 
la prezentul regulament, precum și 
indicatorii de performanță ai obiectivelor 
specifice, astfel cum sunt stabiliți în 
programul specific, inclusiv liniile generale 
relevante, oferă baza minimă de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 757
Christian Ehler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 6 se conferă 
Comisiei pe o perioadă de 5 ani de la 
[XX]. Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu șase 
luni înainte de încheierea perioadei de 5 
ani. Delegarea de competențe se 
prelungește automat cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul o 
revocă în conformitate cu articolul 26.



AM\907403RO.doc 135/136 PE492.710v01-00

RO

(2). Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică aceasta simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
se conferă Comisiei în condițiile prevăzute 
la articolele 26b și 26c.

Or. en

Amendamentul 758
Christian Ehler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b
Revocarea delegării de competențe

(1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 6 poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe întreprinde măsuri pentru a 
informa cealaltă instituție și Comisia în 
termen rezonabil înaintea adoptării 
deciziei finale, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și posibilele motive de 
revocare.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
specificată în aceasta. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 759
Christian Ehler (PPE)

Propunere de regulament
Articolul 26c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26c
Obiecțiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecțiuni la un act delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării.
Respectivul termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni la 
actul delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data prevăzută în 
dispozițiile sale.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv, în cazul în care atât 
Parlamentul European cât și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la intenția lor 
de a nu formula obiecțiuni.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecțiuni la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare. Instituția care 
formulează obiecțiuni prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. en


