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Amendamentul 760
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii bazate pe 
cunoaștere și inovare în întreaga Uniune, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
durabilă. Orizont 2020 va sprijini Strategia 
Europa 2020 și alte politici ale Uniunii, 
precum și realizarea și funcționarea 
spațiului european de cercetare.

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii și a unei 
societăți bazate pe cunoaștere și inovare în 
întreaga Uniune, contribuind totodată la 
dezvoltarea durabilă. Orizont 2020 va
sprijini Strategia Europa 2020 și alte 
politici ale Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 761
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii bazate pe 
cunoaștere și inovare în întreaga Uniune, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
durabilă. Orizont 2020 va sprijini Strategia 
Europa 2020 și alte politici ale Uniunii, 
precum și realizarea și funcționarea 
spațiului european de cercetare.

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii de prim rang la 
nivel mondial bazate pe cunoaștere și 
inovare în întreaga Uniune, contribuind 
totodată la dezvoltarea durabilă. Orizont 
2020 va sprijini Strategia Europa 2020 și 
alte politici ale Uniunii, precum și 
realizarea și funcționarea spațiului 
european de cercetare.

Or. en

Amendamentul 762
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii bazate pe 
cunoaștere și inovare în întreaga Uniune, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
durabilă. Orizont 2020 va sprijini Strategia 
Europa 2020 și alte politici ale Uniunii, 
precum și realizarea și funcționarea 
spațiului european de cercetare.

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii și a unei 
societăți bazate pe cunoaștere și inovare în 
întreaga Uniune, contribuind totodată la 
dezvoltarea durabilă. Orizont 2020 va 
sprijini Strategia Europa 2020 și alte 
politici ale Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 763
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii bazate pe 
cunoaștere și inovare în întreaga Uniune, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
durabilă. Orizont 2020 va sprijini Strategia 
Europa 2020 și alte politici ale Uniunii, 
precum și realizarea și funcționarea 
spațiului european de cercetare.

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei societăți bazate pe 
cunoaștere și inovare în întreaga Uniune, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
durabilă. Orizont 2020 va sprijini Strategia 
Europa 2020 și alte politici ale Uniunii, 
precum și realizarea și funcționarea 
spațiului european de cercetare.

Or. ro

Amendamentul 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 1a 
(nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Știința practicată pentru societate și 
împreună cu societatea permite tuturor 
actorilor societății să interacționeze în 
cadrul ciclului inovării și, în consecință, 
duce la creșterea calității, pertinenței, 
acceptabilității și sustenabilității 
rezultatelor inovării prin integrarea 
intereselor și valorilor societății.

Or. en

Amendamentul 765
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiectivul cercetării și dezvoltării din 
cadrul Strategiei Europa 2020 (3 % din 
PIB);

– ținta de finanțare publică a cercetării și 
dezvoltării (1% din PIB), cu scopul 
atragerii finanțării private, atingând astfel 
obiectivul stabilit pentru cercetare și 
dezvoltare de minimum 3 % din PIB;

Or. en

Amendamentul 766
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 3 –  
punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a construi în Europa centre de 
excelență competitive la nivel mondial, 
cooperarea internațională cu țările terțe și 
organizațiile care activează la nivel 
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internațional, regional sau mondial este 
esențială. Cooperarea internațională este 
esențială pentru cercetarea de frontieră și 
cercetarea fundamentală, pentru a 
valorifica beneficiile oferite de știința și 
tehnologia emergente. Promovarea 
mobilității internaționale a cercetătorilor 
și a profesioniștilor din domeniul inovării 
este la rândul ei esențială pentru 
stimularea cooperării la nivel mondial. În 
consecință, cooperarea internațională va 
fi promovată în cadrul fiecăreia dintre 
cele trei priorități ale programului-cadru 
Orizont 2020. În plus, pentru a se asigura 
o dezvoltare eficientă a cooperării 
internaționale în cadrul Orizont 2020, vor 
fi sprijinite activități orizontale destinate 
anumitor scopuri precise.

Or. en

Amendamentul 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 3 –  
punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va dezvolta mecanisme de 
formare specifice indicând modul de 
participare la Orizont 2020, beneficiind pe 
deplin de rețelele existente, cum sunt 
Punctele naționale de contact, instituite în 
sinergie cu alte fonduri, în special cu 
fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
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Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 5 –
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) contribuie la obiectivul 
general și la prioritățile Orizont 2020 prin 
obiectivul specific de integrare a 
triunghiului cunoașterii format din 
cercetare, inovare și educație. Indicatorii 
de evaluare a nivelului de performanță a 
IET sunt:

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) contribuie la obiectivul 
general și la prioritățile Orizont 2020 prin 
obiectivul specific de integrare a 
triunghiului cunoașterii format din 
cercetare, inovare și învățământ superior. 
Indicatorii de evaluare a nivelului de 
performanță a IET sunt:

Or. en

Amendamentul 769
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 5 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– colaborarea în interiorul triunghiului 
cunoașterii care duce la dezvoltarea de 
produse și procese inovatoare.

– colaborarea în interiorul triunghiului 
cunoașterii care duce la dezvoltarea de 
produse, servicii și procese inovatoare.

Or. ro

Amendamentul 770
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 5 –
liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- programe de învățământ postuniversitar 
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care favorizează dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale și novatoare și conduc la 
crearea unor spin-off-uri și societăți nou 
înființate novatoare;

Or. en

Amendamentul 771
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 6a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a compensa decalajul în materie 
de cercetare și inovare dintre zonele, 
regiunile și statele membre europene, 
urmează să fie dezvoltată 
complementaritatea și sinergia strânsă cu 
fondurile structurale, atât în amonte 
(edificarea capacității în statele membre, 
pentru ca acestea să-și pregătească mai 
bine participarea la Orizont 2020), cât și 
în aval (punerea în valoare și difuzarea 
rezultatelor cercetării și inovării obținute 
în cadrul Programului Orizont 2020).

Or. en

Justificare

Bazat pe raportul Teresei Riera Madurell, amendamentul 76.

Amendamentul 772
Edit Herczog

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 6a 
(nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a compensa decalajul în materie 
de cercetare și inovare în Europa, 
urmează să fie dezvoltată 
complementaritatea și sinergia strânsă cu 
fondurile structurale, atât în amonte 
(edificarea capacității în statele membre, 
pentru ca acestea să-și pregătească mai 
bine participarea la Orizont 2020), cât și 
în aval (punerea în valoare și difuzarea 
rezultatelor cercetării și inovării obținute 
în cadrul Programului Orizont 2020, 
precum și evaluarea, identificarea 
potențialului și acordarea sigiliului de 
excelență celor mai bune centre). 
Interoperabilitatea celor două 
instrumente va fi promovată atunci când 
acest lucru este posibil. Va fi încurajată 
finanțarea cumulativă sau combinată. 
Vor fi căutate sinergii în special în ceea 
ce privește activitățile stabilite în cadrul 
obiectivului „Extinderea excelenței și 
extinderea participării”, structurile 
regionale de parteneri ale infrastructurii 
de cercetare de interes paneuropean și 
regional și activitățile desfășurate prin 
intermediul IET și al CCI sale.

Or. en

Amendamentul 773
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această parte vizează consolidarea și 
dezvoltarea nivelului de excelență al bazei 
de cunoștințe științifice a Uniunii Europene 
și consolidarea Spațiului european de 
cercetare, în vederea creșterii 

Această parte vizează consolidarea și 
dezvoltarea nivelului de excelență al bazei 
de cunoștințe științifice a Uniunii Europene 
și consolidarea Spațiului european de 
cercetare, în vederea creșterii 



PE492.761v01-00 10/169 AM\907534RO.doc

RO

competitivității sistemului de cercetare și 
inovare al Uniunii la nivel mondial. 
Cuprinde patru obiective specifice:

competitivității sistemului de cercetare și 
inovare al Uniunii la nivel mondial. 
Cuprinde cinci obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –  
litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Implementarea unui program clar 
pentru transferul științei, cercetării și 
inovării în conținutul procesului de 
învățământ de la toate nivelurile, precum 
și pentru adaptarea tehnologiilor la 
modurile de utilizare.

Or. en

Amendamentul 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune în vederea 
extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 
tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune în vederea 
extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 
tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 
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structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare și 
amplificarea implicațiilor etice, sociale și 
juridice pe care le pot determina în ceea 
ce privește cetățenii europeni..

Or. en

Amendamentul 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.

(c) Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
oferă formare excelentă și inovatoare în 
domeniul cercetării, precum și oportunități 
atractive de carieră și schimburi de 
cunoștințe prin intermediul mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor, pentru ca aceștia să fie 
perfect pregătiți să facă față provocărilor 
societale prezente și viitoare.

Or. en

Amendamentul 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
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intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.

intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.
Programele de mobilitate vor asigura în 
mod eficient egalitatea de șanse dintre 
bărbați și femei și vor include măsuri 
specifice în sensul eliminării obstacolelor 
în direcția mobilității cercetătoarelor.

Or. en

Amendamentul 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.

(c) Acțiunile Marie Curie oferă formare 
excelentă și inovatoare în domeniul 
cercetării, precum și oportunități atractive 
de carieră și schimburi de cunoștințe prin 
intermediul mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor din 
universități, organizații de cercetare și 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri, pentru ca 
aceștia să fie perfect pregătiți să facă față 
provocărilor societale prezente și viitoare.

Or. en

Justificare

Din rațiuni ținând de claritate.

Amendamentul 779
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Infrastructura de cercetare dezvoltă 
infrastructuri europene de cercetare în 
perspectiva anului 2020 și ulterior, 
promovează potențialul de inovare și 
capitalul uman al acestora și completează 
acest cadru prin politica Uniunii și 
cooperarea internațională în domeniu.

(d) Infrastructura de cercetare dezvoltă, 
mulțumită unei strânse legături cu 
instrumentele financiare europene privind 
coeziunea, infrastructuri europene de 
cercetare în perspectiva anului 2020 și 
ulterior, promovează potențialul de inovare 
și capitalul uman al acestora și 
completează acest cadru prin politica 
Uniunii și cooperarea internațională în 
domeniu.

Or. fr

Amendamentul 780
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Infrastructura de cercetare dezvoltă 
infrastructuri europene de cercetare în
perspectiva anului 2020 și ulterior, 
promovează potențialul de inovare și
capitalul uman al acestora și completează 
acest cadru prin politica Uniunii și 
cooperarea internațională în domeniu.

(d) Infrastructurile de cercetare dezvoltă și 
sprijină excelentele infrastructuri europene 
de cercetare existente și noi și le asistă să 
funcționeze în sensul SEC prin 
promovarea potențialului lor de inovare, 
atrăgând cercetători de nivel mondial, 
formând capitalul uman și completându-l 
cu politica Uniunii în materie de 
cooperare internațională.

Or. en

Amendamentul 781
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –  
litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Cercetarea și inovarea responsabile 
vor atrage noi talente către studiul rolului 
fundamental și al profundelor 
repercusiuni ale științei și tehnologiei 
care se manifestă în societățile europene, 
vor elimina decalajul de gen în ceea ce 
privește resursele umane care lucrează în 
cercetare și inovare în Uniune și vor 
dezvolta mecanismele care vor permite 
extinderea și adâncirea percepției sociale 
apreciative a opțiunilor științifice și 
tehnologice.
,

Or. en

Amendamentul 782
Alyn Smith

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –  
litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Răspândirea excelenței și extinderea 
participării deblochează potențialul 
rezervei de talente a Europei, sprijinind 
oportunitățile de formare, de învățare a 
politicilor și de creare de rețele;

Or. en

Amendamentul 783
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –  
litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Excelența în materie de rețele 
contribuie la restructurarea sectorului 
științei și tehnologiei al părților mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii și la consolidarea 
capacității generale a Uniunii în materie 
de cercetare și inovare, pentru a le pune 
în serviciul nevoilor economice și sociale.

Or. en

Amendamentul 784
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –  
litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Cercetarea și inovarea responsabile 
iau în considerare viziunile diverselor 
părți interesate, inclusiv ale celor din 
societatea civilă, iar programele RRI sunt 
deschise participării acestora

Or. en

Amendamentul 785
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este confirmat faptul că fiecare dintre 
aceste obiective are o valoare adăugată 
europeană ridicată. Împreună, obiectivele 
formează un ansamblu puternic și 
echilibrat de activități care, împreună cu 
activitățile de la nivel național și regional, 

Este confirmat faptul că fiecare dintre 
aceste obiective are o valoare adăugată 
europeană ridicată. Împreună, obiectivele 
formează un ansamblu puternic și 
echilibrat de activități care, împreună cu 
activitățile de la nivel național, regional și 
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acoperă integralitatea nevoilor Europei în
materie de știință și tehnologii avansate.
Regruparea lor într-un singur program le 
permite să funcționeze mai coerent, în mod 
raționalizat, simplificat și mai clar orientat, 
păstrându-se totodată continuitatea, care 
este esențială pentru susținerea eficacității 
lor.

local, acoperă integralitatea nevoilor 
Europei în materie de știință și tehnologii 
avansate. Regruparea lor într-un singur 
program le permite să funcționeze mai 
coerent, în mod raționalizat, simplificat și 
mai clar orientat, păstrându-se totodată 
continuitatea, care este esențială pentru 
susținerea eficacității lor.

Or. ro

Amendamentul 786
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – titlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea II. Prioritatea „Poziția de lider în 
sectorul industrial”

Partea II. Prioritatea „Poziția de lider în 
sectorul industrial și în cel al serviciilor”

Or. ro

Amendamentul 787
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această parte are ca obiectiv accelerarea 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor sprijini IMM-urile inovatoare europene 
să devină actori majori pe piața mondială. 
Cuprinde trei obiective specifice:

Această parte are ca obiectiv accelerarea 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor sprijini IMM-urile inovatoare europene 
să devină actori majori pe piața mondială. 
O atenție specială este acordată 
promovării „consumului de inovare”, 
adică transferului de cunoștințe și 
tehnologie de la centrele de cercetare 
publice către societăți, în special IMM-
uri, organizațiile publice și cetățenii cu 
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capacitate antreprenorială. Cuprinde trei 
obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 788
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea, 
iar accesul la infrastructura de cercetare 
foarte avansată din Europa va accelera 
progresul în toate domeniile relevante.

Or. en

Amendamentul 789
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, 
standardizare, certificare, dezvoltare și 
activități demonstrative în domeniile TIC, 
nanotehnologie, materiale avansate, 
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avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

ecoinovare, biotehnologie, fabricarea și 
prelucrarea avansate și spațiul. Se va 
acorda o atenție specială interacțiunilor și 
convergenței în cadrul diferitelor 
tehnologii și între acestea.

Or. en

Amendamentul 790
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare și 
standardizare, dezvoltare și activități 
demonstrative în domeniile TIC, 
nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

Or. en

Justificare

Raționament: poziția de lider în sectorul industrial contribuie la recunoașterea și utilizarea la 
nivel mondial a standardelor europene. Într-o lume tehnologică complexă, standardele 
implică putere de piață și constituie un factor multiplicativ în evoluția de la cercetare la 
inovare.

Amendamentul 791
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea, 
precum și în relațiile lor cu provocările 
societale.

Or. en

Amendamentul 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) (a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) (a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul, transportul, „orașele și 
rețelele inteligente”. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

Or. fr

Amendamentul 793
Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
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litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, tehnologie cuantică, 
materiale avansate, biotehnologie, 
fabricarea și prelucrarea avansate și spațiul. 
Se va acorda o atenție specială 
interacțiunilor și convergenței în cadrul 
diferitelor tehnologii și între acestea.

Or. en

Amendamentul 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. În toate aceste domenii 
se ține în mod corespunzător seama de 
necesitățile utilizatorilor și de 
dimensiunea de gen. Se va acorda o 
atenție specială interacțiunilor și 
convergenței în cadrul diferitelor 
tehnologii și între acestea.

Or. en

Amendamentul 795
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
tehnologice generice esențiale, cum sunt 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

Or. en

Amendamentul 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexa I, paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, tehnologiile apei, fabricarea 
și prelucrarea avansate și spațiul. Se va 
acorda o atenție specială interacțiunilor și 
convergenței în cadrul diferitelor 
tehnologii și între acestea.

Or. en
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Amendamentul 797
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, optică cuantică, 
materiale avansate, biotehnologie, 
fabricarea și prelucrarea avansate, robotică
și spațiu. Se va acorda o atenție specială 
interacțiunilor și convergenței în cadrul 
diferitelor tehnologii și între acestea.
Trebuie să se acorde atenția cuvenită 
necesităților utilizatorilor din toate aceste 
domenii, atât din mediul public, cât și din 
cel privat. 

Or. de

Amendamentul 798
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Accesul la finanțarea de risc vizează 
depășirea dificultăților de acces la finanțare 
prin împrumut și capitaluri proprii cu care 
se confruntă societățile de cercetare și
dezvoltare și cele orientate către inovare și 
proiectele în toate etapele evoluției lor. 
Împreună cu instrumentul de capitaluri 
proprii din cadrul programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor, obiectivul sprijină dezvoltarea 
capitalului de risc la nivelul Uniunii.

(b) Accesul la finanțarea de risc vizează 
depășirea dificultăților de acces la finanțare 
prin împrumut și capitaluri proprii cu care 
se confruntă societățile de cercetare și 
dezvoltare și cele orientate către inovare și 
proiectele în toate etapele evoluției lor. 
Împreună cu instrumentul de capitaluri 
proprii din cadrul programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor, obiectivul sprijină dezvoltarea 
finanțării timpurii și a capitalului de risc 
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la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 799
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Inovarea la nivelul IMM-urilor 
impulsionează toate formele de inovare la 
nivelul IMM-urilor, vizându-le pe cele cu 
potențial de creștere și internaționalizare în 
cadrul pieței unice și în afara acesteia.

(c) „Inovarea la nivelul IMM-urilor” 
furnizează ajutor personalizat IMM-urilor 
pentru toate formele de inovare la nivelul 
IMM-urilor, prin intermediul unui 
ansamblu de programe și instrumente 
specializate și personalizate incluzând: 
accesul la finanțare inițială, granturi, 
accesul la finanțare prin platformele de 
capital propriu și platformele de datorii, 
serviciile de mentorat și consiliere 
profesională, accesul la rețelele și polurile 
de cercetare și dezvoltare. În particular, în 
domeniile prioritare se implementează un 
instrument dedicat IMM-urilor, conform 
priorităților „Poziția de lider în 
tehnologiile generice și industriale” și 
„Provocări societale”.

Or. en

Amendamentul 800
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Inovarea la nivelul IMM-urilor (c) Inovarea la nivelul IMM-urilor 



PE492.761v01-00 24/169 AM\907534RO.doc

RO

impulsionează toate formele de inovare la 
nivelul IMM-urilor, vizându-le pe cele cu 
potențial de creștere și internaționalizare în 
cadrul pieței unice și în afara acesteia.

impulsionează toate formele de inovare la 
nivelul IMM-urilor, vizându-le pe cele cu 
potențial de creștere și internaționalizare în 
cadrul pieței unice și în afara acesteia.

Or. de

Amendamentul 801
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Inovarea la nivelul IMM-urilor 
impulsionează toate formele de inovare la 
nivelul IMM-urilor, vizându-le pe cele cu 
potențial de creștere și internaționalizare în 
cadrul pieței unice și în afara acesteia.

(c) Inovarea la nivelul IMM-urilor 
impulsionează toate formele de inovare la 
nivelul IMM-urilor, vizându-le pe cele cu 
potențial de creștere, absorbție și de 
generare a inovării și internaționalizare în 
cadrul pieței unice și în afara acesteia.

Or. en

Amendamentul 802
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile urmăresc o agendă orientată 
către întreprinderi. Bugetele pentru 
obiectivele specifice „Accesul la finanțarea 
de risc” și „Inovarea la nivelul IMM-
urilor” vor urmări o logică axată pe cerere, 
de la bază spre vârf, fără priorități 
prestabilite. Aceste bugete sunt completate 
prin utilizarea instrumentelor financiare 
și a unui instrument specific pentru IMM-
uri, în baza unei logici orientate către 

Activitățile urmăresc o abordare de jos în 
sus. Implementarea bugetelor pentru 
obiectivele specifice „Accesul la finanțarea 
de risc” și „Inovarea la nivelul IMM-
urilor” vor urmări în primul rând o logică 
axată pe cerere, de la bază spre vârf, însă 
exclusiv în cadrul domeniilor tematice 
prioritare stabilite în conformitate cu 
prioritățile„Provocări societale” și 
„Poziția de lider în tehnologiile generice 
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politici în cadrul părții referitoare la 
„Provocări societale” și al obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale”.

și industriale”  Aceste bugete sunt 
completate prin posibila utilizare de sus în 
jos a instrumentului pentru IMM-uri ca 
parte a activităților de achiziții 
precomerciale sau novatoare, unde se 
poate demonstra comasarea la nivelul UE 
a necesităților autorităților contractante 
din statele membre.

Or. en

Amendamentul 803
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 11a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În această privință, proiectele în 
colaborare rămân instrumentul principal.

Or. de

Amendamentul 804
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
30% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

Or. it



PE492.761v01-00 26/169 AM\907534RO.doc

RO

Justificare

Din punct de vedere strategic, este important ca participarea IMM-urilor la programul-cadru 
să fie stimulată într-o măsură mult mai mare decât a prevăzut Comisia.

Amendamentul 805
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar trebui să atingă 20% din bugetele totale 
combinate ale tuturor obiectivelor specifice 
privind provocările societale și ale 
obiectivului specific „Rolul de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” pentru IMM-uri.

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 806
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor și va 
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ar putea duce la alocarea a aproximativ 
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

stabili un mecanism clar de identificare și 
abordare a necesităților de transfer 
tehnologic și de cunoaștere ale IMM-
urilor. Sprijinul duce la alocarea a cel 
puțin 20 % din bugetele totale combinate 
ale tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri, comunitate, industrie și publicul 
general;

Or. en

Amendamentul 807
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale”
pentru IMM-uri.

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar trebui să ducă la alocarea a cel puțin 20 
% din bugetele totale combinate ale tuturor 
obiectivelor specifice ale Orizont 2020
pentru IMM-uri, din care cel puțin 10 % 
pentru instrumentul destinat IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 808
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
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cu privire la participarea IMM-urilor, care
ar putea duce la alocarea a aproximativ
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

cu privire la participarea IMM-urilor, în
care scop un procent de aproximativ 18%
din bugetele totale combinate ale tuturor 
obiectivelor specifice privind provocările 
societale și ale obiectivului specific „Rolul 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” va fi alocat pentru IMM-uri.

Or. de

Amendamentul 809
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
duce la alocarea a peste 15% din bugetele 
totale combinate ale tuturor obiectivelor 
specifice privind provocările societale și 
ale obiectivului specific „Rolul de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 810
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a minimum 15% 
din bugetele totale combinate ale tuturor 
obiectivelor specifice privind provocările 
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provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

societale și ale obiectivului specific „Rolul 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” pentru IMM-uri.

Or. ro

Amendamentul 811
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Rolul de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” urmărește o abordare bazată pe 
tehnologie pentru a dezvolta tehnologii 
generice care pot fi utilizate în mai multe 
domenii, sectoare industriale și servicii.
Aplicațiile acestor tehnologii de a 
răspunde provocărilor societale sunt 
susținute, împreună cu provocările 
societale.

Obiectivul specific „Rolul de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” urmărește o abordare bazată pe 
politică pentru a dezvolta tehnologii 
generice care pot fi utilizate în mai multe 
domenii, sectoare industriale și servicii.

Or. en

Amendamentul 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Rolul de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” urmărește o abordare bazată pe 
tehnologie pentru a dezvolta tehnologii 
generice care pot fi utilizate în mai multe 
domenii, sectoare industriale și servicii.
Aplicațiile acestor tehnologii de a răspunde 

Obiectivul specific „Rolul de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” urmărește o abordare bazată pe 
tehnologie pentru a dezvolta tehnologii 
generice care pot fi utilizate în mai multe 
domenii, sectoare industriale și servicii. 
Aplicațiile acestor tehnologii de a răspunde 
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provocărilor societale sunt susținute, 
împreună cu provocările societale.

provocărilor societale sunt susținute, 
împreună cu provocările societale. Pentru 
atingerea acestui obiectiv va fi instituit un 
program interdisciplinar specific având ca 
obiect aspectele etice, juridice și sociale 
ale științei și tehnologiei, cu un buget 
independent specific.

Or. en

Amendamentul 813
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această parte răspunde direct priorităților 
de politică și provocărilor societale 
identificate de Strategia Europa 2020 și 
vizează stimularea masei critice a 
eforturilor de cercetare și inovare necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor de politică 
ale Uniunii. Finanțarea se concentrează 
asupra următoarelor obiective specifice:

Această parte răspunde direct priorităților 
de politică și provocărilor societale 
identificate de Strategia Europa 2020 și 
vizează stimularea masei critice a 
eforturilor de cercetare și inovare necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor de politică 
ale Uniunii. Și aici, atenția trebuie să se 
concentreze în principal asupra 
proiectelor în colaborare. Finanțarea se 
concentrează asupra următoarelor obiective 
specifice:

Or. de

Amendamentul 814
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura (b) securitatea, calitatea și siguranța
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durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

alimentară, agricultura durabilă, cercetarea 
marină și maritimă și bioeconomie;

Or. en

Amendamentul 815
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

(b) securitatea alimentară, agricultura 
sustenabilă, mări și oceane productive 
prin pescuit sustenabil și acvacultură și 
bioeconomie;

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Amendamentul 816
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

(b) bioeconomie: securitatea alimentară, 
agricultura sustenabilă, cercetarea marină 
și maritimă și bioindustriile;
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en
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Justificare

În conformitate cu Strategia europeană „Inovarea în scopul creșterii durabile: O 
bioeconomie pentru Europa”, bioeconomia cuprinde producerea de resurse biologice 
regenerabile și transformarea lor in produse alimentare, furaje, produse biologice și 
bioenergie. Bioeconomia include patru sectoare principale, care ar trebui sprijinite de 
provocarea excepțională „Bioeconomia”: agricultura și silvicultura, pescuitul și acvacultura, 
bioindustriile și produsele alimentare.

Amendamentul 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

(b) bioeconomie: securitatea alimentară, 
agricultura sustenabilă și silvicultura, 
cercetarea marină și maritimă și
bioindustriile;

(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Justificare

În conformitate cu Strategia europeană „Inovarea în scopul creșterii durabile: O 
bioeconomie pentru Europa”, bioeconomia cuprinde patru sectoare principale, care ar trebui 
sprijinite de provocarea excepțională „Bioeconomia”: agricultura și silvicultura, pescuitul și 
acvacultura, bioindustriile și produsele alimentare. În consecință, acest titlu ar trebui să 
oglindească definiția elaborată de Comisia Europeană.

Amendamentul 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

(b) provocările bioeconomiei europene: 
securitatea alimentară, inclusiv siguranța, 
agricultura sustenabilă și silvicultura, 
cercetarea marină și maritimă; 

Or. en

Amendamentul 819
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) surse de energie sigure, ecologice și 
eficiente;

(c) eficiență energetică, surse de energie 
sigure, ecologice și eficiente;

Or. ro

Amendamentul 820
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile
prime;

(e) combaterea schimbărilor climatice,
mediul, utilizarea eficientă și conservarea
resurselor și utilizarea sustenabilă a 
materiilor prime;

Or. en
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Amendamentul 821
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile 
prime;

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile 
prime și siguranța aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 822
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile
prime;

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și utilizarea 
sustenabilă a materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile
prime;

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și utilizarea 
sustenabilă a materiilor prime;
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Or. en

Amendamentul 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile 
prime;

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
gestionarea apei, utilizarea eficientă a 
resurselor și materiile prime;

Or. en

Amendamentul 825
Francisco Sosa Wagner

Propunerea de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile 
prime;

(e) combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și
conservarea și utilizarea sustenabilă a 
materiilor prime;

Or. es

Justificare

Prin adăugirea „conservare și utilizare sustenabilă” cu referire la materiile prime se trece 
dincolo de obiectivul eficienței.

Amendamentul 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure.

(f) Europa într-o lume în schimbare –
societăți favorabile incluziunii, inovatoare 
și reflexive.

Or. en

Amendamentul 827
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure.

(f) înțelegerea societăților europene, a 
culturii și a schimbărilor societale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului. Cultura stă la baza oricărei schimbări societale și a 
inovării; este mai bine să se includă acest concept și să se sublinieze aceasta în titlul acestei 
provocări.

Amendamentul 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –  
litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) societăți sigure – Protejarea libertății 
și securității Europei și cetățenilor săi
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Or. en

Amendamentul 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –  
litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cultură și domenii nemateriale ale 
cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –  
litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) orașe inteligente și patrimoniul 
cultural.

Or. en

Amendamentul 831
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
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ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice și infrastructurile de 
cercetare, pentru a face față provocărilor. 
Activitățile acoperă întregul proces, de la 
cercetare la piață, cu o nouă perspectivă 
asupra activităților legate de inovare, cum 
sunt testarea, demonstrația, bancurile de 
testare, sprijinul pentru achizițiile publice, 
conceperea, inovarea axată pe utilizatorul 
final, inovarea socială și preluarea pe piață 
a inovațiilor.

Or. en

Amendamentul 832
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea 
socială și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Inovării în cadrul 
sistemelor netehnologice, organizaționale
și inovării în sectorul public li se va 
acorda la fel de multă atenție ca și 
soluțiilor cu resort tehnologic. Se pune 
accentul pe mobilizarea unei mase critice 
de resurse și cunoștințe în diferite domenii, 
tehnologii și discipline științifice, pentru a 
face față provocărilor. Activitățile acoperă 
întregul proces, de la cercetare la piață, cu 
o nouă perspectivă asupra activităților 
legate de inovare.

Or. en
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Amendamentul 833
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea 
socială și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, în cadrul căreia 
știința fundamentală, cercetarea aplicată, 
transferul de cunoștințe și inovarea sunt 
componente importante și interconectate, 
se concentrează pe prioritățile politicilor 
fără stabilirea, în prealabil, a tehnologiilor 
sau soluțiilor care ar trebui dezvoltate. Se 
pune accentul pe mobilizarea unei mase 
critice de resurse și cunoștințe în diferite 
domenii, permițând accesul la 
infrastructurile de cercetare de nivel 
mondial, tehnologii și discipline științifice 
și infrastructurile de cercetare, pentru a 
face față provocărilor. Activitățile acoperă 
întregul proces, de la cercetare la piață, cu 
o aplecare împrospătată asupra științei 
fundamentale și aplicate și o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare

Or. en

Amendamentul 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, în cadrul căreia 
știința fundamentală, cercetarea aplicată, 
transferul de cunoștințe și inovarea sunt 
componente la fel de importante și 
interconectate, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
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discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Or. en

Amendamentul 835
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, în cadrul căreia 
știința fundamentală, cercetarea aplicată, 
transferul de cunoștințe și inovarea sunt 
componente la fel de importante și 
interconectate, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor, inclusiv 
standardizarea în toate etapele.
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Amendamentul 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor. Pentru 
atingerea acestui obiectiv va fi instituit un 
program interdisciplinar specific având ca 
obiect aspectele etice, juridice și sociale 
ale științei și tehnologiei, cu un buget
independent specific.

Or. en

Amendamentul 837
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
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prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, permițând 
accesul la infrastructurile de cercetare de 
nivel mondial, tehnologii și discipline 
științifice și infrastructurile de cercetare, 
pentru a face față provocărilor. Activitățile 
acoperă întregul proces, de la cercetare la 
piață, cu o nouă perspectivă asupra 
activităților legate de inovare, cum sunt 
testarea, demonstrația, bancurile de testare, 
sprijinul pentru achizițiile publice și 
achizițiile precomerciale, conceperea, 
inovarea axată pe utilizatorul final, 
inovarea socială și preluarea pe piață a 
inovațiilor.

Or. en

Amendamentul 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor. Pentru 
atingerea obiectivelor Programului 
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Orizont 2020, în special în legătură cu 
partea a III-a privind provocările 
societale, va fi necesară angajarea unei 
mari diversități de părți interesate în 
proiectele ce implică o colaborare, de la 
instituțiile de cercetare și întreprinderi 
până la utilizatorii din sectoarele public și 
privat.

Or. en

Amendamentul 839
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor, deoarece acest lucru este 
posibil prin instituirea unor parteneriate 
de tip public-privat instituționale. 
Activitățile acoperă întregul proces, de la 
cercetare la piață, cu o nouă perspectivă 
asupra activităților legate de inovare, cum 
sunt testarea, demonstrația, bancurile de 
testare, sprijinul pentru achizițiile publice, 
conceperea, inovarea axată pe utilizatorul 
final, inovarea socială și preluarea pe piață 
a inovațiilor.

Or. en

Amendamentul 840
Marisa Matias
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Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, precum și 
repercusiunile sale asupra societății, cu o 
nouă perspectivă asupra activităților legate 
de inovare, cum sunt testarea, 
demonstrația, bancurile de testare, sprijinul 
pentru achizițiile publice, conceperea, 
inovarea axată pe utilizatorul final, 
inovarea socială și preluarea pe piață a 
inovațiilor.

Or. en

Amendamentul 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica abordarea bazată pe 
provocări, este necesară o planificare 
strategică coordonată a activităților din 
domeniul cercetării și inovării. 
Coordonarea poate rezolva problema 
fragmentării și poate îmbunătăți 
utilizarea resurselor tehnologice și de 
infrastructură la nivelul întregii 
comunități de cercetare implicate în 
fiecare provocare. Mai mult, în 
majoritatea cazurilor, succesul în inovare 
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necesită un angajament pe termen lung în 
direcția excelenței în cercetare. Acțiunile 
strategice și consultanța științifică pot 
asigura o contribuție de specialitate în 
ceea ce privește politica din etapa inițială 
și de progres a inovării și competitivității, 
prin înțelegerea complexității ciclului de 
inovare și prin încurajarea participării 
mai multor cercetători dincolo de 
frontiere. Cercetarea strategică și 
coordonarea inovării în privința fiecărei 
provocări pe baza consultanței științifice 
sunt stabilite de consilii consultative 
sectoriale compuse din experți 
independenți de înalt nivel, care 
contribuie la definirea programelor de 
cercetare și inovare bazându-se pe 
conducerea optimă și furnizează impulsul 
și instrumentele necesare promovării 
interacțiunii și sinergiilor la o scară mai 
largă.

Or. en

Amendamentul 842
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica abordarea bazată pe 
provocări, este necesară o planificare 
strategică coordonată a activităților din 
domeniul cercetării și inovării. 
Coordonarea poate rezolva problema 
fragmentării și poate îmbunătăți 
utilizarea resurselor tehnologice și de 
infrastructură la nivelul întregii 
comunități de cercetare implicate în 
fiecare provocare. Mai mult, în 
majoritatea cazurilor, succesul în inovare 
necesită un angajament pe termen lung în 
direcția excelenței în cercetare. Acțiunile 
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strategice și conducerea științifică pot 
asigura încă de la început implicarea 
experților în formularea politicilor, pot 
stimula inovarea și competitivitatea prin 
înțelegerea complexității ciclului de 
inovare și pot încuraja participarea mai 
multor cercetători din țări diferite. Pentru 
realizarea cercetării strategice și a 
coordonării inovării în privința fiecărei 
provocări, Comisiei i se va cere să se 
consulte cu părțile interesate pertinente 
din mediul academic, industrie, din cadrul 
utilizatorilor finali și al societății civile de 
maximă reputație și posedând cunoștințe 
de specialitate corespunzătoare, printre 
care oameni de știință, ingineri și 
întreprinzători, asigurând diversitatea în 
cazul tuturor sectoarelor și domeniilor de 
cercetare în cauză. Aceasta va permite 
monitorizarea acțiunilor actuale și 
planificate sub aspectul gradului în care 
acestea sunt adecvate și suficiente și 
ridicarea nivelului de conștientizare al 
subiecților neglijați și în legătură cu 
eforturile redundante. La implementarea 
Programului Orizont 2020, Comisia ar 
trebui să încerce să utilizeze, ori de câte 
ori este posibil, instrumentele existente în 
acest scop, cum sunt, inter alia, 
parteneriatele europene pentru inovare, 
platformele tehnologice europene și 
inițiativele de programare în comun.

Or. en

Justificare

Pe baza ideilor din raportul Teresei Riera Madurell, amendamentul 89 și din raportul Mariei 
da Graca Carvalho, amendamentul 25.

Amendamentul 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15a 
(nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica abordarea bazată pe 
provocări, este necesară o planificare 
strategică coordonată a activităților din 
domeniul cercetării și inovării. 
Coordonarea poate rezolva problema 
fragmentării și poate îmbunătăți 
utilizarea resurselor tehnologice și de 
infrastructură la nivelul întregii 
comunități de cercetare implicate în 
fiecare provocare. Mai mult, în 
majoritatea cazurilor, succesul în inovare 
necesită un angajament pe termen lung în 
direcția excelenței în cercetare. Acțiunile 
strategice și conducerea științifică pot 
asigura încă de la început implicarea 
experților în formularea politicilor, pot 
stimula inovarea și competitivitatea prin 
înțelegerea complexității ciclului de 
inovare și pot încuraja participarea mai 
multor cercetători din țări diferite. 
Cercetarea strategică și coordonarea 
inovării în privința fiecărei provocări sunt 
stabilite de comitete directoare sectoriale 
compuse din experți independenți de înalt 
nivel din mediul academic, industrie, din 
cadrul utilizatorilor finali și al societății 
civile, selectați printr-un proces deschis și 
transparent, care contribuie la definirea 
programelor de cercetare și inovare 
bazându-se pe conducerea optimă și 
furnizează impulsul și instrumentele 
necesare promovării interacțiunii și 
sinergiilor la o scară mai largă.

Or. en

Justificare

Fiecare consiliu consultativ strategic ar trebui să fie alcătuit în mod echilibrat, din membri 
de înalt nivel provenind din comunitățile interesate (mediul științific, industrie, societatea 
civilă, utilizatorii finali și alții). Rolul acestor comitete/consilii ar fi acela de a oferi 
consultanță strategică permanentă cu privire la acțiunile desfășurate și programate în cadrul 
Orizont 2020 și legate de domeniile de politică comunitare și de a soluționa coordonarea 
necesară între numeroase instrumente ți inițiative (programarea în comun, PPP, P2P, CCI, 
IET și altele).
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Amendamentul 844
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adoptarea abordării bazate pe provocări 
necesită o planificare strategică 
coordonată a activităților de cercetare și 
inovare. Coordonarea poate rezolva 
problema fragmentării și poate 
îmbunătăți utilizarea resurselor 
tehnologice și de infrastructură la nivelul 
întregii comunități de cercetare implicate 
în fiecare provocare. Mai mult, în 
majoritatea cazurilor, succesul în inovare 
necesită un angajament pe termen lung în 
direcția excelenței în cercetare. Acțiunile 
strategice și orientarea științifică pot 
asigura o contribuție de specialitate în 
ceea ce privește politica din etapa inițială 
și de progres a inovării și competitivității, 
prin înțelegerea complexității ciclului de 
inovare și prin încurajarea participării 
mai multor cercetători dincolo de 
frontiere. Cercetarea strategică și 
coordonarea inovării în privința fiecărei 
provocări pe baza consultanței științifice 
sunt stabilite de comitete directoare 
sectoriale compuse din experți 
independenți de înalt nivel, care 
contribuie la definirea programelor de 
cercetare și inovare bazându-se pe 
conducerea optimă și furnizează impulsul 
și instrumentele necesare promovării 
interacțiunii și sinergiilor la o scară mai 
largă. Rolul acestor comitete ar fi acela de 
a furniza consultanță strategică 
permanentă cu privire la acțiunile 
desfășurate și programate în cadrul 
Orizont 2020 și al domeniilor de politică 
comunitare înrudite.
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Or. en

Justificare

Este necesar să se definească rolul și sarcinile comitetelor directoare sectoriale.

Amendamentul 845
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare provocare societală, 
prioritățile și obiectivele de cercetare vor 
fi stabilite în mod transparent și 
participativ prin implicarea echilibrată a 
diverșilor actori, inclusiv a comunității 
științifice, cercetătorilor (chiar și din 
organizații de cercetare mici), sectorului 
public, sectorului privat și, în special, a 
IMM-urilor, organizațiilor societății civile 
și a altor părți interesate, după caz. În
special, în cadrul priorităților de cercetare 
aferente provocărilor societale, Comisia 
va crea platforme specifice pentru 
dialogul dintre cetățeni și organizațiile 
societății civile, pe de o parte, și 
cercetători, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 846
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
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față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

față tuturor provocărilor. Științele 
umaniste și sociale trebuie să fie 
reprezentate în cadrul comitetelor și 
grupurile de experți ale programului 
însărcinate să evalueze proiectul și 
programul în toate privințele. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. În mod similar, în toate 
provocările este integrată o orientare 
asupra genului și a egalității de gen. 
Sprijinul se va concentra, de asemenea, 
asupra furnizării de date certe în vederea 
elaborării politicilor la nivel internațional, 
la nivelul Uniunii Europene, precum și la 
nivel național și regional. Având în vedere 
natura globală a multora dintre provocări, 
cooperarea strategică cu țări terțe 
reprezintă o parte integrantă a fiecărei 
provocări. În plus, se prevede acordarea de 
sprijin transversal cooperării internaționale 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

Or. en

Justificare

Acest lucru este necesar pentru a evita ca științele umaniste și sociale să fie marginalizate sau 
instrumentalizate, fiind reduse la nivelul studiilor privind percepția sau acceptabilitatea 
având ca obiect inovarea.  În felul acesta va fi garantat caracterul pluridisciplinar a 
cercetării din domeniul provocărilor societale.

Amendamentul 847
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. Științele 
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dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

umaniste și sociale trebuie să fie 
reprezentate în cadrul comitetelor și 
grupurile de experți ale programului 
însărcinate să evalueze proiectul și 
programul în toate privințele. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Or. en

Justificare

Este absolut necesar să se evite marginalizarea sau instrumentalizarea științelor umaniste și 
sociale, prin reducerea acestora la nivelul studiilor privind percepția sau acceptabilitatea 
având ca obiect inovarea.  În felul acesta va fi garantat caracterul pluridisciplinar a 
cercetării din domeniul provocărilor societale.

Amendamentul 848
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. Ele vor fi pe 
deplin integrate în programele de lucru 
prin reprezentare în comitetele și 
grupurile de experți ale programului 
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sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

însărcinate să evalueze proiectul și 
programul în toate privințele și prin 
dezvoltarea unor cereri orientate spre 
științele sociale. În plus, dezvoltarea 
acestor discipline este sprijinită în cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”. Sprijinul 
se va concentra, de asemenea, asupra 
furnizării de date certe în vederea 
elaborării politicilor la nivel internațional, 
la nivelul Uniunii Europene, precum și la 
nivel național și regional. Având în vedere
natura globală a multora dintre provocări, 
cooperarea strategică cu țări terțe 
reprezintă o parte integrantă a fiecărei 
provocări. În plus, se prevede acordarea de 
sprijin transversal cooperării internaționale 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

Or. en

Amendamentul 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări, acordându-se o atenție 
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acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

specială sprijinirii eforturilor la nivel 
mondial care reclamă o masă critică 
pentru participarea Europei și unde 
Europa ar putea prelua rolul conducător.
În plus, se prevede acordarea de sprijin 
transversal cooperării internaționale în 
cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

Or. en

Amendamentul 850
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. Ele trebuie să fie 
reprezentate în comitetele de program și 
în grupurile de experți răspunzătoare de 
proiecte și de evaluarea programelor din 
toate domeniile. În plus, dezvoltarea 
acestor discipline este sprijinită în cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”. Sprijinul 
se va concentra, de asemenea, asupra 
furnizării de date certe în vederea 
elaborării politicilor la nivel internațional, 
la nivelul Uniunii Europene, precum și la 
nivel național și regional. Având în vedere 
natura globală a multora dintre provocări, 
cooperarea strategică cu țări terțe 
reprezintă o parte integrantă a fiecărei 
provocări. În plus, se prevede acordarea de 
sprijin transversal cooperării internaționale 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

Or. fr
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Amendamentul 851
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Științele sociale și umaniste și 
considerentele legate de securitate 
formează parte integrantă a activităților 
destinate să facă față tuturor provocărilor. 
În plus, dezvoltarea acestor discipline este 
sprijinită în cadrul obiectivului specific 
„Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Sprijinul se va 
concentra, de asemenea, asupra furnizării 
de date certe în vederea elaborării 
politicilor la nivel internațional, la nivelul 
Uniunii Europene, precum și la nivel 
național și regional. Având în vedere 
natura globală a multora dintre provocări, 
cooperarea strategică cu țări terțe 
reprezintă o parte integrantă a fiecărei 
provocări. În plus, se prevede acordarea de 
sprijin transversal cooperării internaționale 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

Or. en

Justificare

Securitatea este o caracteristică inerentă a tuturor obiectivelor de mai sus și trebuie luată în 
considerație la fel ca științele sociale și umaniste, pentru garantarea unei implementări cu 
succes.

Amendamentul 852
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional.
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național, regional și 
local. Având în vedere natura globală a 
multora dintre provocări, cooperarea 
strategică cu țări terțe reprezintă o parte 
integrantă a fiecărei provocări. În plus, se 
prevede acordarea de sprijin transversal 
cooperării internaționale în cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”.

Or. ro

Amendamentul 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. În mod similar, în toate 
provocările este integrată o orientare 
asupra genului și a egalității de gen.
Sprijinul se va concentra, de asemenea, 
asupra furnizării de date certe în vederea 
elaborării politicilor la nivel internațional, 
la nivelul Uniunii Europene, precum și la 
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țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

nivel național și regional. Având în vedere 
natura globală a multora dintre provocări, 
cooperarea strategică cu țări terțe 
reprezintă o parte integrantă a fiecărei 
provocări. În plus, se prevede acordarea de 
sprijin transversal cooperării internaționale 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”.

Or. en

Amendamentul 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Europa 
într-o lume în schimbare - Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Europa într-o lume în schimbare 
- Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Or. en
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Amendamentul 855
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Științele sociale și umaniste sunt o 
dimensiune orizontală și formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Or. en

Amendamentul 856
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”. Sprijinul se va concentra, de 

Științele sociale și umaniste, precum și 
integrarea societății civile formează parte 
integrantă a activităților destinate să facă 
față tuturor provocărilor. În plus, 
dezvoltarea acestor discipline este sprijinită 
în cadrul obiectivului specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
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asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

sigure”. Sprijinul se va concentra, de 
asemenea, asupra furnizării de date certe în 
vederea elaborării politicilor la nivel 
internațional, la nivelul Uniunii Europene, 
precum și la nivel național și regional. 
Având în vedere natura globală a multora 
dintre provocări, cooperarea strategică cu 
țări terțe reprezintă o parte integrantă a 
fiecărei provocări. În plus, se prevede 
acordarea de sprijin transversal cooperării 
internaționale în cadrul obiectivului 
specific „Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”.

Or. en

Amendamentul 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii.

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în țările și teritoriile de peste mări 
asociate și în regiunile mai puțin 
dezvoltate ale Uniunii.

Or. fr

Justificare

Este esențial să se încurajeze performanța în materie de cercetare și inovare în țările și 
teritoriile de peste mări.

Amendamentul 858
Ioan Enciu
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Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii.

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de promovare, permitere, 
dezvoltare și deblocare a excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 859
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

IET joacă un rol esențial prin regruparea 
excelenței în materie de cercetare, educație 
și inovare, asigurând astfel integrarea 
triunghiului cunoașterii. IET realizează 
acest lucru în principal prin intermediul 
comunităților cunoașterii și inovării (CCI). 
În plus, IET se asigură că experiențele sunt 
împărtășite în afara CCI prin măsuri de 
diseminare selectivă și schimburi de 
cunoștințe, promovându-se astfel o 
introducere accelerată a modelelor de 
inovare în cadrul Uniunii.

IET joacă un rol esențial prin regruparea 
excelenței în materie de cercetare, educație 
și inovare, asigurând astfel integrarea 
triunghiului cunoașterii. IET realizează 
acest lucru în principal prin intermediul 
comunităților cunoașterii și inovării (CCI). 
În plus, IET se asigură că experiențele sunt 
împărtășite între și în afara CCI prin 
măsuri de diseminare selectivă și schimburi 
de cunoștințe, promovându-se astfel o 
introducere accelerată a modelelor de 
inovare în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 860
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa și-a stabilit obiectivul ambițios de a 
aborda un nou model economic bazat pe 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Acest tip de transformare va 
avea nevoie nu numai de îmbunătățiri 
progresive ale tehnologiilor actuale. Va 
necesita o capacitate mult mai mare de 
inovare fundamentată științific, ce 
funcționează pe bază de noi cunoștințe 
revoluționare, care să permită Europei să 
își asume rolul de lider în crearea unor 
schimbări ale paradigmelor tehnologice 
care vor fi motoarele principale ale 
creșterii productivității, competitivității, 
bogăției și progresului social în viitor. 
Astfel de schimbări de paradigmă provin, 
în general, din baza științifică a sectorului 
public și, ulterior, constituie fundamentul 
pentru crearea de noi industrii și sectoare.

Europa și-a stabilit obiectivul ambițios de a 
aborda un nou model economic bazat pe 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Acest tip de transformare va 
avea nevoie nu numai de îmbunătățiri 
progresive ale tehnologiilor actuale. Va 
necesita o capacitate mult mai mare de 
inovare fundamentată științific, ce 
funcționează pe bază de noi cunoștințe 
revoluționare, care să permită Europei să 
își asume rolul de lider în crearea unor 
schimbări ale paradigmelor tehnologice 
care vor fi motoarele principale ale 
creșterii productivității, competitivității, 
bogăției și progresului social în viitor. 
Astfel de schimbări de paradigmă provin, 
în general, din baza de cercetare activată 
din curiozitate și, ulterior, constituie 
fundamentul pentru crearea de noi industrii 
și sectoare.

Or. en

Amendamentul 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa și-a stabilit obiectivul ambițios de a 
aborda un nou model economic bazat pe 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Acest tip de transformare va 
avea nevoie nu numai de îmbunătățiri 
progresive ale tehnologiilor actuale. Va 
necesita o capacitate mult mai mare de 
inovare fundamentată științific, ce 
funcționează pe bază de noi cunoștințe 
revoluționare, care să permită Europei să 
își asume rolul de lider în crearea unor 
schimbări ale paradigmelor tehnologice 

Europa și-a stabilit obiectivul ambițios de a 
aborda un nou model economic bazat pe 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Acest tip de transformare va 
avea nevoie nu numai de îmbunătățiri 
progresive ale tehnologiilor și 
cunoștințelor actuale. Va necesita o 
capacitate mult mai mare de inovare în 
domeniul științei fundamentale și 
fundamentată științific, ce funcționează pe 
bază de noi cunoștințe revoluționare, care 
să permită Europei să își asume rolul de 
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care vor fi motoarele principale ale 
creșterii productivității, competitivității, 
bogăției și progresului social în viitor. 
Astfel de schimbări de paradigmă provin, 
în general, din baza științifică a sectorului 
public și, ulterior, constituie fundamentul 
pentru crearea de noi industrii și sectoare.

lider în crearea unor schimbări ale 
paradigmelor științifice și tehnologice care 
vor fi motoarele principale ale creșterii 
productivității, competitivității, bogăției și 
progresului social în viitor. Astfel de 
schimbări de paradigmă provin, în general, 
din baza științifică a sectorului public și, 
ulterior, constituie fundamentul pentru 
crearea de noi industrii și sectoare.

Or. en

Amendamentul 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un alt aspect important al problemei este 
faptul că în multe țări europene sectorul 
public nu oferă încă celor mai buni 
cercetători suficiente condiții atractive de 
carieră. Pot trece mulți ani până când 
cercetătorii tineri și talentați să poată 
deveni oameni de știință cu adevărat 
independenți. Această situație conduce la o 
pierdere semnificativă a potențialului de 
cercetare al Europei, care se manifestă prin 
întârzierea apariției următoarei generații de 
cercetători, care să aducă idei noi și 
vitalitate, precum și prin încurajarea 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să își caute posibilități de 
evoluție în altă parte.

Un alt aspect important al problemei este 
faptul că în multe țări europene sectorul 
public nu oferă încă celor mai buni 
cercetători suficiente condiții atractive de 
carieră. Pot trece mulți ani până când 
cercetătorii tineri și talentați să poată 
deveni oameni de știință cu adevărat 
independenți. Această situație conduce la o 
pierdere semnificativă a potențialului de 
cercetare al Europei, care se manifestă prin 
întârzierea și, în unele cazuri, inhibarea 
apariției următoarei generații de 
cercetători, care să aducă idei noi și 
vitalitate, precum și prin încurajarea 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să își caute posibilități de 
evoluție în altă parte.

Or. en

Amendamentul 863
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un alt aspect important al problemei este 
faptul că în multe țări europene sectorul 
public nu oferă încă celor mai buni 
cercetători suficiente condiții atractive de 
carieră. Pot trece mulți ani până când 
cercetătorii tineri și talentați să poată 
deveni oameni de știință cu adevărat 
independenți. Această situație conduce la o 
pierdere semnificativă a potențialului de 
cercetare al Europei, care se manifestă prin 
întârzierea apariției următoarei generații de 
cercetători, care să aducă idei noi și 
vitalitate, precum și prin încurajarea 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să își caute posibilități de 
evoluție în altă parte.

Un alt aspect important al problemei este 
faptul că în multe țări europene sectorul 
public și privat nu oferă încă celor mai 
buni cercetători suficiente condiții atractive 
de carieră. Pot trece mulți ani până când 
cercetătorii tineri și talentați să poată 
deveni oameni de știință cu adevărat 
independenți. Această situație conduce la o 
pierdere semnificativă a potențialului de 
cercetare al Europei, care se manifestă prin 
întârzierea apariției următoarei generații de 
cercetători, care să aducă idei noi și 
vitalitate, precum și prin încurajarea 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să își caute posibilități de 
evoluție în altă parte.

Or. en

Amendamentul 864
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, acești factori accentuează relativa 
lipsă de atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător și perspective 
mai bune de carieră explică modul în care 
acest sistem continuă să atragă cei mai buni 
cercetători din întreaga lume, inclusiv zeci 
de mii de cercetători din Uniune.

În plus, acești factori accentuează relativa 
lipsă de atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător, o mai bună 
mobilitate transsectorială și legături cu 
sectorul privat și perspective mai bune de 
carieră explică modul în care acest sistem 
continuă să atragă cei mai buni cercetători 
din întreaga lume, inclusiv zeci de mii de 
cercetători din Uniune.

Or. en
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Amendamentul 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

ERC a fost înființat pentru a asigura celor 
mai buni cercetători și cercetătoare din 
Europa resursele necesare care să le 
permită să concureze mai eficient la nivel 
mondial, prin finanțarea anumitor echipe 
pe baza concurenței paneuropene. ERC 
funcționează în mod autonom: un consiliu 
științific independent, format din oameni 
de știință, ingineri și savanți cu renume și 
competență de cel mai înalt nivel, stabilește 
strategia științifică globală și are autoritate 
deplină asupra deciziilor privind tipul de 
cercetare căreia i se acordă finanțare. 
Acestea sunt caracteristici esențiale ale 
ERC care garantează eficacitatea 
programului său științific, calitatea 
operațiunilor sale și procesul de evaluare 
inter pares, precum și credibilitatea sa în 
cadrul comunității științifice.

ERC a fost înființat pentru a asigura celor 
mai buni cercetători și cercetătoare din 
Europa resursele necesare care să le 
permită să concureze mai eficient la nivel 
mondial, prin finanțarea anumitor echipe 
pe baza concurenței paneuropene. ERC 
funcționează în mod autonom: un consiliu 
științific independent, format din oameni 
de știință, ingineri și savanți cu renume și 
competență de cel mai înalt nivel, femei și 
bărbați din diferite grupuri de vârstă, 
stabilește strategia științifică globală și are 
autoritate deplină asupra deciziilor privind 
tipul de cercetare căreia i se acordă 
finanțare. Acestea sunt caracteristici 
esențiale ale ERC care garantează 
eficacitatea programului său științific, 
calitatea operațiunilor sale și procesul de 
evaluare inter pares, precum și 
credibilitatea sa în cadrul comunității 
științifice.

Or. en

Amendamentul 866
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, se preconizează ca cercetarea 
de frontieră finanțată de ERC să aibă un 
impact direct semnificativ sub forma 
progreselor la frontierele cunoașterii, 

Prin urmare, se preconizează ca cercetarea 
de frontieră finanțată de ERC să aibă un 
impact direct semnificativ sub forma 
progreselor la frontierele cunoașterii, 
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deschizând calea către rezultate științifice 
și tehnologice noi și adesea neprevăzute și 
către domenii noi de cercetare care, în 
ultimă instanță, să poată genera idei 
complet noi care vor impulsiona în mod 
radical inovarea și inventivitatea la nivelul 
întreprinderilor și vor soluționa provocările 
societale. Această combinație între oamenii 
de știință de nivel excelent și ideile 
inovatoare susține fiecare etapă a lanțului 
inovării.

deschizând calea către rezultate științifice 
și tehnologice noi și adesea neprevăzute și 
către domenii noi de cercetare care, în 
ultimă instanță, să poată genera idei 
complet noi care vor impulsiona în mod 
radical inovarea și inventivitatea la nivelul 
întreprinderilor și vor soluționa provocările 
societale. La acordarea granturilor ERC, 
accentul principal cade pe ideile 
novatoare, istoricul activității 
investigatorilor fiind cerut mai ales pentru 
a demonstra capacitatea de a realiza 
proiectul propus. Această combinație între 
oamenii de știință de nivel excelent și 
ideile inovatoare susține fiecare etapă a 
lanțului inovării.

Or. en

Amendamentul 867
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, se preconizează ca cercetarea 
de frontieră finanțată de ERC să aibă un 
impact direct semnificativ sub forma 
progreselor la frontierele cunoașterii, 
deschizând calea către rezultate științifice 
și tehnologice noi și adesea neprevăzute și 
către domenii noi de cercetare care, în 
ultimă instanță, să poată genera idei 
complet noi care vor impulsiona în mod 
radical inovarea și inventivitatea la nivelul 
întreprinderilor și vor soluționa provocările 
societale. Această combinație între oamenii 
de știință de nivel excelent și ideile 
inovatoare susține fiecare etapă a lanțului 
inovării.

Prin urmare, se preconizează ca cercetarea 
de frontieră finanțată de ERC să aibă un 
impact direct semnificativ sub forma 
progreselor la frontierele cunoașterii, 
deschizând calea către rezultate științifice 
și tehnologice noi și adesea neprevăzute și 
către domenii noi de cercetare care, în 
ultimă instanță, să poată genera idei 
complet noi care vor impulsiona în mod 
radical inovarea și inventivitatea la nivelul 
întreprinderilor și vor soluționa provocările 
societale. Această combinație între oamenii 
de știință de nivel excelent și ideile 
inovatoare susține fiecare etapă a lanțului 
inovării. Importanța cercetării aplicate nu 
ar trebui însă subestimată.

Or. en
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Amendamentul 868
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitatea fundamentală a ERC este 
furnizarea de finanțare atractivă pe termen 
lung în vederea sprijinirii cercetătorilor de 
nivel excelent și a echipelor acestora de 
cercetare să continue cercetarea novatoare, 
cu potențial ridicat de rentabilitate și cu 
grad mare de risc.

Activitatea fundamentală a ERC este 
furnizarea de finanțare atractivă pe termen 
lung în vederea sprijinirii ideilor de nivel 
excelent și a echipelor acestora de 
cercetare să continue cercetarea novatoare, 
cu potențial ridicat de rentabilitate și cu 
grad mare de risc.

Or. en

Amendamentul 869
Alyn Smith

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii bine 
consacrate. Excelența științifică este unicul 
criteriu pe baza căruia ERC acordă 
granturile. ERC funcționează pe baza unei 
abordări de jos în sus, fără priorități 
prestabilite. Granturile din partea ERC se 
adresează tuturor echipelor individuale de 
cercetători de toate vârstele și din orice țară 
din lume, care lucrează în Europa. De 
asemenea, ERC vizează promovarea 
concurenței corecte în Europa.

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii bine 
consacrate. Excelența științifică este unicul 
criteriu pe baza căruia ERC acordă 
granturile. ERC funcționează pe baza unei 
abordări de jos în sus, fără priorități 
prestabilite. Granturile din partea ERC se 
adresează tuturor echipelor individuale de 
cercetători de toate vârstele și din orice țară 
din lume, care lucrează în Europa. ERC 
vizează promovarea concurenței corecte în 
Europa și se asigură că dezechilibrul 
inconștient legat de gen este abordat în 
mod adecvat în cadrul procedurilor de 
evaluare.

Or. en
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Amendamentul 870
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile naționale și regionale ar trebui 
să sprijine proiectele ERC evaluate 
pozitiv, care satisfac criteriile de 
excelență, dar acolo unde nu există 
finanțare suficientă disponibilă în cadrul 
Programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

ERC asigură, de asemenea, sprijin, dacă 
este cazul, noilor metode de lucru din 
lumea științifică care pot produce rezultate 
inovatoare și facilitează explorarea 
potențialului de inovare pe plan comercial 
și social al cercetării pe care o finanțează.

ERC asigură, de asemenea, sprijin, dacă 
este cazul, noilor metode de lucru 
emergente din lumea științifică care pot 
produce rezultate inovatoare și facilitează 
explorarea și punerea în mișcare a 
potențialului de inovare pe plan comercial 
și social al cercetării pe care o finanțează.

Or. en

Amendamentul 872
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători.

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra rezultatelor cercetării cu 
impact societal și economic ridicat și 
asupra comercializării și aplicării de 
tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători.

Or. en

Amendamentul 873
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cele mai bune idei 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
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contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și 
să realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători.

contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
implementează măsuri de promovare, 
vizând să mărească vizibilitatea 
programelor sale și să realizeze 
îmbunătățiri specifice ale practicilor 
instituționale și ale politicilor naționale de 
sprijinire a celor mai buni cercetători.

Or. en

Amendamentul 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate, asupra rezultatelor cercetării cu 
impact social și economic ridicat și asupra 
comercializării și aplicării de tehnologii și 
idei inovatoare și că ERC a contribuit 
semnificativ la transformarea Europei într-
un mediu mai atractiv pentru cei mai buni 
oameni de știință din întreaga lume. În 
special, ERC vizează o îmbunătățire 
cuantificabilă a prezenței Uniunii în cadrul 
primelor 1 % din cele mai citate publicații 
din lume. În plus, ERC vizează să 
mărească în mod substanțial numărul de 
cercetători de nivel excelent din afara 
Europei pe care îi finanțează și să realizeze 
îmbunătățiri specifice ale practicilor 
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cercetători. instituționale și ale politicilor naționale de 
sprijinire a celor mai buni cercetători. ERC 
realizează un schimb de experiență și 
bune practici cu agențiile regionale și 
naționale de finanțare a cercetării, pentru 
a promova sprijinul acordat cercetătorilor 
de nivel excelent. Mai mult, ERC mărește 
și mai mult vizibilitatea programelor sale 
în afara Europei, pentru atragerea unor 
cercetători de nivel excelent.

Or. en

Amendamentul 875
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC
vizează să mărească în mod substanțial
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători.

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească numărul de cercetători 
de nivel excelent din afara Europei pe care 
îi finanțează, acolo unde contribuția 
acestor cercetători conferă valoare 
adăugată cercetării europene, extinde 
posibilitățile cercetătorilor de a reveni la 
lucru în urma unei întreruperi a carierei 
lor și să realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
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cercetători

Or. en

Amendamentul 876
Alyn Smith

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători.

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească numărul de cercetători 
de nivel excelent din afara Europei pe care 
îi finanțează, inclusiv prin creșterea 
accentuată a numărului de cercetătoare 
de prim rang și să realizeze îmbunătățiri 
specifice ale practicilor instituționale și ale 
politicilor naționale de sprijinire a celor 
mai buni cercetători. Amendamentul

Or. en

Amendamentul 877
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători.

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1 % din cele 
mai citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial 
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători. În fine, dar nu în ultimul 
rând, ar trebui analizată posibilitatea 
aplicării ideilor și tehnologiilor novatoare 
până la comercializarea completă.

Or. en

Amendamentul 878
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
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și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent,
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sex, naționalitate sau vârsta 
cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional asigurând 
tratamentul echitabil și imparțial al 
propunerilor, unde trebuie să se procedeze 
cu grijă atunci când decidenții din 
componența comisiilor coincid adesea cu 
beneficiarii granturilor, astfel încât să 
poată identifica excelența științifică 
inovatoare, ideile epocale și talentele, 
indiferent de sexul, naționalitatea, 
originea, instituția sau vârsta 
cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

Or. en

Amendamentul 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
procedurile de evaluare și examinează 
modalitatea optimă de realizare a 
obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
eficacitate, claritate, stabilitate și 
simplitate, atât pentru solicitanți, cât și 
pentru punerea în aplicare și gestionare și 
încearcă să găsească, după caz, modalitatea 
cea mai potrivită de a răspunde noilor 
nevoi. ERC depune toate eforturile să 
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al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent, 
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel 
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sex, naționalitate sau vârsta 
cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

susțină și să perfecționeze în continuare 
sistemul de evaluare inter pares al ERC la 
nivel internațional, care se bazează pe 
tratamentul transparent, echitabil și 
imparțial al propunerilor, astfel încât să 
poată identifica excelența științifică 
inovatoare și talentele, indiferent de sex, 
naționalitate sau vârsta cercetătorului.
Dacă aceste criterii nu sunt satisfăcute, 
participanții pot solicita excluderea 
experților, pentru a evita eventuale daune. 
ERC continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică, agențiile de 
finanțare regionale și naționale și cu alte 
părți interesate și asigură 
complementaritatea activităților sale cu 
cercetarea întreprinsă la alte niveluri. În 
sfârșit, ERC asigură transparența în 
comunicarea activităților și rezultatelor 
către comunitatea științifică și publicul 
general și menține actualitatea datelor 
provenind de la proiectele finanțate, 
inclusiv portabilitatea datelor.

Or. en

Amendamentul 880
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească 
modalitatea cea mai potrivită de a răspunde 
noilor nevoi. ERC depune toate eforturile 



PE492.761v01-00 74/169 AM\907534RO.doc

RO

eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent, 
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel 
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sex, naționalitate sau vârsta 
cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

să susțină și să perfecționeze în continuare 
sistemul de evaluare inter pares al ERC la 
nivel internațional, care se bazează pe 
tratamentul transparent, echitabil și 
imparțial al propunerilor, astfel încât să 
poată identifica excelența științifică 
inovatoare și talentele, indiferent de sex, 
naționalitate sau vârsta cercetătorului. În 
ultimul rând, ERC continuă să desfășoare 
propriile studii strategice în vederea 
pregătirii și sprijinirii activităților sale, 
menține contacte strânse cu comunitatea 
științifică și cu alte părți interesate și 
asigură complementaritatea activităților 
sale cu cercetarea întreprinsă la alte 
niveluri prin evitarea suprapunerii cu alte 
activități de cercetare..

Or. en

Amendamentul 881
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent, 
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel 
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sex, naționalitate sau vârsta 

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent, 
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel 
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sex, naționalitate sau vârsta 
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cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri. Activitățile și realizările ERC 
urmează să fie evaluate în 2017 de un 
comitet compus din manageri 
independenți de înalt nivel ai unor 
organizații de cercetare.

Or. en

Amendamentul 882
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent, 
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel 
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sexul, naționalitatea sau vârsta 
cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 

Consiliul științific al ERC monitorizează 
permanent operațiunile realizate de ERC și 
examinează modalitatea optimă de 
realizare a obiectivelor sale prin sisteme de 
subvenționare care pun accentul pe 
claritate, stabilitate și simplitate, atât pentru 
solicitanți, cât și pentru punerea în aplicare 
și gestionare și încearcă să găsească, după 
caz, modalitatea cea mai potrivită de a 
răspunde noilor nevoi. ERC depune toate 
eforturile să susțină și să perfecționeze în 
continuare sistemul de evaluare inter pares 
al ERC la nivel internațional, care se 
bazează pe tratamentul transparent, 
echitabil și imparțial al propunerilor, astfel 
încât să poată identifica excelența 
științifică inovatoare și talentele, indiferent 
de sexul, naționalitatea sau vârsta 
cercetătorului. În ultimul rând, ERC 
continuă să desfășoare propriile studii 
strategice în vederea pregătirii și sprijinirii 
activităților sale, menține contacte strânse 
cu comunitatea științifică și cu alte părți 
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interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

interesate și asigură complementaritatea 
activităților sale cu cercetarea întreprinsă la 
alte niveluri.

Or. en

Amendamentul 883
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Obiectivul specific este promovarea 
cercetării de frontieră, inclusiv a 
tehnologiilor complet noi și a ideilor cu 
grad ridicat de risc care au fundamente 
științifice, cu potențial de deschidere a noi 
domenii de cercetare pentru știința și 
tehnologia europene. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Or. en

Amendamentul 884
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice. Prin asigurarea de 

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care se 
sprijină pe cercetarea fundamentală și au 
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asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

fundamente științifice. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Or. en

Amendamentul 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice, cum sunt 
îmbunătățirea înțelegerii patologiilor 
umane și a mecanismelor toxicității și 
implementarea instrumentelor și a 
tehnologiilor celulare, genomice sau 
informatice pertinente omului în 
cercetarea Uniunii privind sănătatea și în 
strategiile de evaluare a riscurilor și prin 
asigurarea de asistență flexibilă, la diferite 
niveluri, pentru cercetarea colaborativă 
axată pe obiective și interdisciplinară și 
prin adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să ofere exemple de noi tehnologii promițătoare și de aplicații 
ale acestora în cercetarea fundamentală sau în context industrial.
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Amendamentul 886
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate. În acest sens, 
platformele de specializare inteligentă 
joacă un rol important, și anume în ceea 
ce privește crearea și integrarea în rețele, 
schimbul reciproc de informații, schemele 
de înfrățire și sprijinul pentru politicile de 
cercetare și inovare.

Or. pt

Justificare

Rolul platformelor de specializare inteligentă este esențial în ceea ce privește schimbul 
reciproc de informații, colaborarea interdisciplinară și orientarea cercetării către obiective 
de amploare diferită prin practici novatoare.

Amendamentul 887
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

FET promovează cercetarea dincolo de 
ceea ce este cunoscut, acceptat sau adoptat 

FET promovează cercetarea dincolo de 
ceea ce este cunoscut, acceptat sau adoptat 
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pe scară largă și stimulează gândirea 
inovatoare și vizionară care să deschidă căi 
promițătoare către tehnologii puternice și 
noi, dintre care unele ar putea deveni 
paradigme tehnologice și intelectuale 
pentru deceniile următoare. FET 
promovează continuarea eforturilor de 
cercetare la scară mică în toate domeniile,
inclusiv temele emergente și marile 
provocări științifice și tehnologice care 
necesită unificarea și colaborarea între 
programe în Europa și dincolo de granițele 
acesteia. Această abordare se bazează pe 
excelență și se extinde la explorarea ideilor 
preconcurențiale în vederea configurării 
viitorului tehnologiei, permițând societății 
să beneficieze de colaborarea în cadrul 
cercetării multidisciplinare care trebuie să 
fie angajată la nivel european, creând 
legătura între cercetarea orientată către 
știință și cercetarea orientată către 
provocările societale sau competitivitatea 
industrială.

pe scară largă și stimulează gândirea 
inovatoare și vizionară care să deschidă căi 
promițătoare către tehnologii puternice și 
noi, dintre care unele ar putea deveni 
paradigme tehnologice și intelectuale 
pentru deceniile următoare. FET 
promovează continuarea eforturilor de 
cercetare la scară mică în toate domeniile, 
inclusiv temele emergente și marile 
provocări științifice și tehnologice care 
necesită unificarea și colaborarea între 
programe în Europa și dincolo de granițele 
acesteia. Această abordare se bazează pe 
excelență și se extinde la explorarea ideilor 
preconcurențiale în vederea configurării 
viitorului tehnologiei, permițând societății 
să beneficieze de colaborarea în cadrul 
cercetării multidisciplinare care trebuie să 
fie angajată la nivel european, creând 
legătura între cercetarea orientată către 
știință și cercetarea orientată către 
obiectivele și provocările societale sau 
competitivitatea industrială.

Or. en

Amendamentul 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
științele sistemului terestru, științele 
materialelor, neuroștiințele și științele 
cognitive, științele sociale sau economice), 
precum și discipline artistice și științe 
umaniste. Această colaborare necesită nu 
doar excelența în știință și tehnologie, dar 
și atitudini și interacțiuni noi între o gamă 

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, 
bioinginerie și robotică, chimie, științele 
sistemului terestru, științele materialelor, 
neuroștiințele și științele cognitive, științele 
sociale sau economice).



PE492.761v01-00 80/169 AM\907534RO.doc

RO

largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Or. fr

Justificare

Tehnologiile multidisciplinare ale științelor vieții sau ale ingineriei sunt esențiale pentru o 
cercetare bazată pe înțelegerea mecanismelor biologice și ar trebui menționate în acest 
paragraf.

Amendamentul 889
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
științele sistemului terestru, științele 
materialelor, neuroștiințele și științele 
cognitive, științele sociale sau economice), 
precum și discipline artistice și științe 
umaniste. Această colaborare necesită nu 
doar excelența în știință și tehnologie, dar 
și atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
fizică, matematică, modelare, științele 
sistemului terestru, științele materialelor, 
neuroștiințele și științele cognitive, științele 
sociale sau economice), precum și 
discipline artistice și științe umaniste. 
Această colaborare necesită nu doar 
excelența în știință și tehnologie, dar și 
atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 890
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
științele sistemului terestru, științele 
materialelor, neuroștiințele și științele 
cognitive, științele sociale sau economice), 
precum și discipline artistice și științe 
umaniste. Această colaborare necesită nu 
doar excelența în știință și tehnologie, dar 
și atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
fizică, matematică, științele sistemului 
terestru, științele materialelor, 
neuroștiințele și științele cognitive, științele 
sociale sau economice), precum și 
discipline artistice și științe umaniste. 
Această colaborare necesită nu doar 
excelența în știință și tehnologie, dar și 
atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 891
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
științele sistemului terestru, științele 
materialelor, neuroștiințele și științele 
cognitive, științele sociale sau economice), 
precum și discipline artistice și științe 
umaniste. Această colaborare necesită nu 
doar excelența în știință și tehnologie, dar 
și atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
matematică, fizică, științele sistemului 
terestru, științele materialelor, 
neuroștiințele și științele cognitive, științele 
sociale sau economice), precum și 
discipline artistice și științe umaniste. 
Această colaborare necesită nu doar 
excelența în știință și tehnologie, dar și 
atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Or. en
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Amendamentul 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
științele sistemului terestru, științele 
materialelor, neuroștiințele și științele 
cognitive, științele sociale sau economice), 
precum și discipline artistice și științe 
umaniste. Această colaborare necesită nu 
doar excelența în știință și tehnologie, dar 
și atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
matematică, științele sistemului terestru, 
științele materialelor, neuroștiințele și 
științele cognitive, științele sociale sau 
economice), precum și discipline artistice 
și științe umaniste. Această colaborare 
necesită nu doar excelența în știință și 
tehnologie, dar și atitudini și interacțiuni 
noi între o gamă largă de protagoniști din 
domeniul cercetării.

Or. fr

Amendamentul 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
științele sistemului terestru, științele 
materialelor, neuroștiințele și științele 
cognitive, științele sociale sau economice), 
precum și discipline artistice și științe 
umaniste. Această colaborare necesită nu 
doar excelența în știință și tehnologie, dar 

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, 
medicină, chimie, științele sistemului 
terestru, științele materialelor, 
neuroștiințele și științele cognitive, științele 
sociale sau economice), precum și 
discipline artistice și științe umaniste. 
Această colaborare necesită nu doar 
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și atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

excelența în știință și tehnologie, dar și 
atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 894
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În timp ce unele idei pot fi dezvoltate la 
scară redusă, altele pot fi atât de greu de 
pus în practică, încât presupun un amplu 
efort unificat pe o perioadă de timp destul 
de lungă. Marile economii ale lumii au 
recunoscut acest fapt și există o concurență 
mondială tot mai acerbă pentru a identifica 
și urmări oportunitățile tehnologice 
emergente la frontiera științei care pot 
genera un impact considerabil asupra 
inovării și avantajelor pentru societate. 
Pentru a fi eficace, aceste tipuri de 
activități trebuie să fie puse în aplicare 
rapid pe scară largă, prin unificarea 
programelor la nivel european, național și 
regional în jurul obiectivelor comune, în 
vederea formării unei mase critice, 
încurajării sinergiilor și obținerii efectelor 
de pârghie optime.

În timp ce unele idei pot fi dezvoltate la 
scară redusă, altele pot fi atât de greu de 
pus în practică, încât presupun un amplu 
efort unificat pe o perioadă de timp destul 
de lungă. Marile economii ale lumii au 
recunoscut acest fapt și există o concurență 
mondială tot mai acerbă pentru a identifica 
și urmări oportunitățile tehnologice 
emergente la frontiera științei care pot 
genera un impact considerabil asupra 
inovării și avantajelor pentru societate. 
Aceste progrese vor stabili care vor fi 
viitorii lideri mondiali în știință, 
tehnologie și economie. Pentru a fi eficace, 
aceste tipuri de activități trebuie să fie 
gestionate cu extremă pricepere și puse în 
aplicare rapid pe scară largă, prin 
unificarea programelor la nivel european, 
național și regional în jurul obiectivelor 
comune, în vederea formării unei mase 
critice, încurajării sinergiilor și obținerii 
efectelor de pârghie optime.

Or. en

Amendamentul 895
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul FET abordează întregul spectru 
al inovării orientate către știință: de la 
explorări de tip bottom-up și timpurii la 
scară mică ale unor idei în stare fragilă și 
embrionară până la construirea de noi 
comunități ale cercetării și inovării în jurul 
domeniilor de cercetare emergente 
transformaționale și al inițiativelor mari de 
cercetare unificate și construite în jurul 
unei agende de cercetare care vizează 
atingerea unor obiective ambițioase și 
vizionare. Aceste trei niveluri de angajare 
au fiecare propria valoare, fiind totodată 
complementare și sinergetice. De exemplu, 
explorarea nevoilor la scară mică poate 
scoate la iveală nevoia dezvoltării de noi 
teme care pot duce la o acțiune pe scară 
largă bazată pe foi de parcurs. Nivelurile 
de angajare implică o gamă largă de 
protagoniști din domeniul cercetării, 
inclusiv tineri cercetători și IMM-uri cu 
preocupare intensă pentru cercetare, 
precum și comunități de părți interesate 
(societatea civilă, factorii de decizie 
politică, industria și cercetătorii din 
sectorul public), grupate în jurul unor 
agende de cercetare, pe măsură ce acestea 
prind contur, ajung la un stadiu de 
maturitate și se diversifică.

Programul FET abordează întregul spectru 
al inovării orientate către știință: de la 
explorări de tip bottom-up și timpurii la 
scară mică ale unor idei în stare fragilă și 
embrionară până la construirea de noi 
comunități ale cercetării și inovării în jurul 
domeniilor de cercetare emergente 
transformaționale și al inițiativelor mari de 
cercetare unificate și construite în jurul 
unei agende de cercetare care vizează 
atingerea unor obiective ambițioase și 
vizionare. Aceste trei niveluri de angajare 
au fiecare propria valoare, fiind totodată 
complementare și sinergetice. De exemplu, 
explorarea nevoilor la scară mică poate 
scoate la iveală nevoia dezvoltării de noi 
teme care pot duce la o acțiune pe scară 
largă bazată pe foi de parcurs. Nivelurile 
de angajare implică o gamă largă de 
protagoniști din domeniul cercetării, 
inclusiv tineri cercetători și IMM-uri cu 
preocupare intensă pentru cercetare, 
precum și comunități de părți interesate 
(societatea civilă, factorii de decizie 
politică, industria și cercetătorii din 
sectorul public), grupate în jurul unor 
agende de cercetare ce se profilează, pe 
măsură ce acestea prind contur, ajung la un 
stadiu de maturitate și se diversifică.

Or. en

Amendamentul 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunerea de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Prin promovarea ideilor inovatoare (a) Prin promovarea ideilor inovatoare 
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(„FET Open”), FET sprijină cercetarea 
științifică și tehnologică embrionară, care 
explorează fundamente noi ale 
tehnologiilor complet noi ale viitorului, 
interpelând paradigmele actuale și 
lansându-se în zone necunoscute. Un 
proces de selecție ascendent, larg deschis 
către orice idei de cercetare, acumulează un 
portofoliu variat de proiecte specifice. Va 
fi esențială depistarea timpurie a noilor 
domenii, evoluții și tendințe promițătoare, 
împreună cu atragerea unor noi 
protagoniști cu potențial ridicat din 
domeniul cercetării și inovării.

(„FET Open”), FET sprijină cercetarea 
științifică și tehnologică în fază timpurie, 
care explorează fundamente noi ale 
tehnologiilor complet noi ale viitorului, 
interpelând paradigmele actuale și 
lansându-se în zone necunoscute. Un 
proces de selecție ascendent, larg deschis 
către orice idei de cercetare, acumulează un 
portofoliu variat de proiecte specifice. Va 
fi esențială depistarea timpurie a noilor 
domenii, evoluții și tendințe promițătoare, 
împreună cu atragerea unor noi 
protagoniști cu potențial ridicat din 
domeniul cercetării și inovării.

Or. en

Amendamentul 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Sprijinind temele și comunitățile 
emergente („FET Proactive”), FET 
abordează o serie de teme de cercetare 
exploratorie promițătoare, care au 
potențialul de a genera o masă critică de 
proiecte interdependente care, împreună, 
permit o explorare amplă și 
multidimensională a temelor și formează o 
bază europeană de cunoștințe.

(b) Sprijinind temele și comunitățile 
emergente („FET Proactive”) în strânsă 
asociere cu provocările societale și temele 
tehnologice industriale, FET abordează o 
serie de teme de cercetare exploratorie 
promițătoare, care au potențialul de a 
genera o masă critică de proiecte 
interdependente care, împreună, permit o 
explorare amplă și multidimensională a 
temelor și formează o bază europeană de 
cunoștințe.

Or. en

Amendamentul 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Abordând marile provocări 
interdisciplinare ale științei și tehnicii 
(„FET Flagships”), FET sprijină cercetarea 
ambițioasă de mare anvergură și bazată pe 
știință, vizând realizarea unui progres 
științific. Aceste activități vor beneficia de 
alinierea agendelor europene și naționale. 
Progresul științific ar trebui să furnizeze o 
bază solidă și amplă pentru viitoarele 
inovații tehnologice și aplicații în 
economie în diverse domenii, la care se 
adaugă noile avantaje pentru societate.

(c) Abordând marile provocări 
interdisciplinare ale științei și tehnicii 
(„FET Flagships”), FET sprijină cercetarea 
ambițioasă de mare anvergură și bazată pe 
știință, vizând realizarea unui progres 
științific și științific. Aceste activități vor 
beneficia de alinierea agendelor europene 
și naționale și regionale. Progresul 
științific ar trebui să furnizeze o bază solidă 
și amplă pentru viitoarele inovații 
tehnologice și aplicații în economie în 
diverse domenii, la care se adaugă noile 
avantaje pentru societate. Trebuie să se 
acorde prioritate activităților cu impact 
societal ridicat.

Or. en

Amendamentul 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Combinația adecvată de deschidere și 
diversitate a gradelor de structurare a 
temelor, a comunităților și a finanțării este 
definită pentru fiecare activitate, în vederea 
abordării optime a obiectivelor urmărite.

Combinația adecvată de deschidere și 
diversitate a gradelor de structurare a 
temelor, a comunităților și a finanțării este 
definită pentru fiecare activitate, în vederea 
abordării optime a obiectivelor urmărite.
Activitățile FET sunt deschise colaborării 
cu părțile terțe, pe baza intereselor 
comune și a avantajului reciproc, 
protejând totodată interesele europene.

Or. en

Amendamentul 900
Rolandas Paksas
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Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEST va opera în toate cele trei priorități 
ale Programului Orizont 2020. Bugetul 
FEST va fi alocat în cele trei priorități 
proporțional cu alocarea bugetului total 
al Programului Orizont 2020 în toate cele 
priorități.
Un comitet director al FEST, compus din 
oameni de știință și ingineri cu o 
excelentă reputație și care dispun de 
cunoștințe specializate adecvate, capabili 
să acopere o gamă variată de domenii de 
cercetare și să acționeze în nume propriu, 
oferă informații și recomandări Comisiei 
cu privire la strategia științifică globală 
pentru activitățile FEST, elaborarea 
programului de lucru și criteriile pentru 
cererile de propuneri, precum și cu privire 
la definiția subiectelor specifice pentru 
FEST Proactiv și FEST Inițiative 
emblematice.
Evaluarea tuturor proiectelor FEST va 
respecta exclusiv criterii stricte de 
excelență științifică și tehnologică și, în 
cazul pilonilor doi și trei, de potențial de 
inovare (impact).

Or. en

Amendamentul 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Acțiunile Marie Curie 3. Acțiunile Marie Skłodowska-Curie

Or. en
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Amendamentul 902
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
genera noi competențe și inovare și, astfel, 
pentru a-și valorifica întregul potențial în 
toate sectoarele și regiunile.

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, atragerea 
în Europa a celor mai importanți 
cercetători ai lumii pentru a genera și 
transfera noi competențe, cunoștințe și 
inovare și, astfel, pentru a-și valorifica 
întregul potențial în toate sectoarele și 
regiunile.

Or. en

Amendamentul 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
genera noi competențe și inovare și, astfel, 
pentru a-și valorifica întregul potențial în 
toate sectoarele și regiunile.

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
resurselor umane din cercetare și inovare 
al Europei, pentru a genera noi competențe 
și inovare și, astfel, pentru a-și valorifica 
întregul potențial în toate sectoarele și 
regiunile.

Or. en

Amendamentul 904
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
genera noi competențe și inovare și, astfel, 
pentru a-și valorifica întregul potențial în 
toate sectoarele și regiunile.

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
dezvolta noi competențe, cunoștințe și 
inovare și, astfel, pentru a-și valorifica 
întregul potențial în toate sectoarele și 
regiunile.

Or. en

Amendamentul 905
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
genera noi competențe și inovare și, astfel, 
pentru a-și valorifica întregul potențial în 
toate sectoarele și regiunile.

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
dezvolta noi competențe științifice și 
tehnologice și inovare și, astfel, pentru a-și 
valorifica întregul potențial în toate 
sectoarele și regiunile.

Or. en

Amendamentul 906
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 
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post-universitare echivalente. Europa 
trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi 
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 
pe cercetători cu competențele de inovare 
pe care le solicită locurile de muncă de 
mâine. Va fi important, de asemenea, să 
sporească mobilitatea acestor cercetători, 
deoarece în prezent se situează la un nivel 
prea modest: în 2008, doar 7% din 
doctoranzii europeni au fost formați în alt 
stat membru, în timp ce obiectivul este 
20% până în 2030.

post-universitare echivalente. O atenție 
specială trebuie acordată programelor de 
îndrumare care stimulează transferul de 
cunoștințe, experiență și rețele de la 
oamenii de știință în curs de pensionare 
către oamenii de știință tineri. Europa 
trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi 
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 
pe cercetători cu competențele de inovare 
pe care le solicită locurile de muncă de 
mâine. Va fi important, de asemenea, să 
sporească mobilitatea acestor cercetători, 
deoarece în prezent se situează la un nivel 
prea modest: în 2008, doar 7% din 
doctoranzii europeni au fost formați în alt 
stat membru, în timp ce obiectivul este 
20% până în 2030.

Or. en

Amendamentul 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 
post-universitare echivalente. Europa 
trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi 
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 
post-universitare echivalente. Europa 
trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi 
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 
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pe cercetători cu competențele de inovare 
pe care le solicită locurile de muncă de 
mâine. Va fi important, de asemenea, să 
sporească mobilitatea acestor cercetători, 
deoarece în prezent se situează la un nivel 
prea modest: în 2008, doar 7% din 
doctoranzii europeni au fost formați în alt 
stat membru, în timp ce obiectivul este 
20% până în 2030.

pe cercetători cu competențele de inovare 
pe care le solicită locurile de muncă de 
mâine și încurajarea acestora să-și 
analizeze carierele în industrie sau în cele 
mai novatoare societăți. Va fi important, 
de asemenea, să sporească mobilitatea 
acestor cercetători, deoarece în prezent se 
situează la un nivel prea modest: în 2008, 
doar 7% din doctoranzii europeni au fost 
formați în alt stat membru, în timp ce 
obiectivul este 20% până în 2030.

Or. en

Amendamentul 908
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 
post-universitare echivalente. Europa 
trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi 
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 
pe cercetători cu competențele de inovare 
pe care le solicită locurile de muncă de 
mâine. Va fi important, de asemenea, să 
sporească mobilitatea acestor cercetători, 
deoarece în prezent se situează la un nivel 
prea modest: în 2008, doar 7% din 
doctoranzii europeni au fost formați în alt 
stat membru, în timp ce obiectivul este 
20% până în 2030.

Reforma necesară trebuie să înceapă în 
primele etape ale carierei cercetătorilor, în 
timpul studiilor doctorale sau al instruirii 
post-universitare echivalente. Europa 
trebuie să dezvolte programe de formare 
inovatoare de ultimă generație, care să 
răspundă gradului ridicat de competitivitate 
și nivelului sporit de interdisciplinaritate al 
cerințelor de cercetare și inovare. Va fi 
necesară implicarea puternică a 
întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și a 
altor actori socioeconomici, pentru a-i dota 
pe cercetători cu competențele de inovare 
transversală și antreprenoriale pe care le 
solicită locurile de muncă de mâine. Va fi 
important, de asemenea, să sporească 
mobilitatea acestor cercetători, deoarece în 
prezent se situează la un nivel prea modest: 
în 2008, doar 7% din doctoranzii europeni 
au fost formați în alt stat membru, în timp 
ce obiectivul este 20% până în 2030.

Or. en
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Amendamentul 909
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mărirea mobilității cercetătorilor și 
consolidarea resurselor acelor instituții 
care atrag cercetători din alte state 
membre va încuraja centrele de excelență 
din întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 910
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această reformă trebuie să continue pentru 
fiecare etapă a carierei cercetătorilor. Este 
esențială creșterea mobilității cercetătorilor 
la toate nivelurile, inclusiv mobilitatea 
cercetătorilor aflați la mijlocul carierei, nu 
numai între țări, dar și între sectorul public 
și cel privat. Această mobilitate creează un 
stimulent puternic pentru învățarea și 
dezvoltarea de noi competențe. De 
asemenea, ea reprezintă un factor esențial 
al cooperării transfrontaliere între 
universități, centre de cercetare și 
întreprinderi. Factorul uman este coloana 
vertebrală a cooperării durabile care este 
vectorul principal al unei Europe 
inovatoare și creative, capabile să se 
confrunte cu provocările societății, și este 
esențială pentru depășirea fragmentării 
politicilor naționale. Colaborarea și 
schimbul de cunoștințe prin mobilitate 

Această reformă trebuie să continue pentru 
fiecare etapă a carierei cercetătorilor. Este 
esențială creșterea mobilității cercetătorilor 
la toate nivelurile, inclusiv mobilitatea 
cercetătorilor aflați la mijlocul carierei, nu 
numai între țări, dar și între sectorul public 
și cel privat. Această mobilitate creează un 
stimulent puternic pentru învățarea și 
dezvoltarea de noi competențe. De 
asemenea, ea reprezintă un factor esențial 
al cooperării transfrontaliere între 
universități, centre de cercetare și 
întreprinderi. Factorul uman este coloana 
vertebrală a cooperării durabile care este 
vectorul principal al unei Europe 
inovatoare și creative, capabile să se 
confrunte cu provocările societății, și este 
esențială pentru depășirea fragmentării 
politicilor naționale. Colaborarea și 
schimbul de cunoștințe prin mobilitate 
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individuală, în toate etapele carierei și prin 
schimburi de personal cu înaltă calificare 
din domeniul cercetării și inovării, sunt 
esențiale pentru ca Europa să reia calea 
creșterii durabile.

individuală, în toate etapele carierei și prin 
schimburi de personal cu înaltă calificare 
din domeniul cercetării și inovării, sunt 
esențiale pentru ca Europa să reia calea 
creșterii durabile. În acest context, 
Programul Orizont 2020 ar trebui, de 
asemenea, să încurajeze colaborarea 
dintre cercetătorii europeni prin 
introducerea unui sistem de bonuri 
valorice pentru cercetare cu bani pentru 
cercetare care urmează cercetătorii care 
se deplasează în universități din toate 
statele membre, contribuind la centrele de 
excelență, o mobilitate mai mare printre 
cercetători.

Or. en

Amendamentul 911
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această reformă trebuie să continue pentru 
fiecare etapă a carierei cercetătorilor. Este 
esențială creșterea mobilității cercetătorilor 
la toate nivelurile, inclusiv mobilitatea 
cercetătorilor aflați la mijlocul carierei, nu 
numai între țări, dar și între sectorul public 
și cel privat. Această mobilitate creează un 
stimulent puternic pentru învățarea și 
dezvoltarea de noi competențe. De 
asemenea, ea reprezintă un factor esențial 
al cooperării transfrontaliere între 
universități, centre de cercetare și 
întreprinderi. Factorul uman este coloana 
vertebrală a cooperării durabile care este 
vectorul principal al unei Europe 
inovatoare și creative, capabile să se 
confrunte cu provocările societății, și este 
esențială pentru depășirea fragmentării 
politicilor naționale. Colaborarea și 
schimbul de cunoștințe prin mobilitate 

Această reformă trebuie să continue pentru 
fiecare etapă a carierei cercetătorilor. Este 
esențială creșterea mobilității cercetătorilor 
la toate nivelurile, inclusiv mobilitatea 
cercetătorilor aflați la mijlocul carierei, nu 
numai între țări, dar și între sectorul public 
și cel privat. Această mobilitate creează un 
stimulent puternic pentru învățarea și 
dezvoltarea de noi competențe. De 
asemenea, ea reprezintă un factor esențial 
al cooperării transfrontaliere între 
universități, centre de cercetare și 
întreprinderi. Factorul uman este coloana 
vertebrală a cooperării durabile care este 
vectorul principal al unei Europe 
inovatoare și creative, capabile să se 
confrunte cu provocările societății, și este 
esențială pentru depășirea fragmentării 
politicilor naționale. Accesul deschis la 
rezultatele cercetării și colaborarea și 
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individuală, în toate etapele carierei și prin 
schimburi de personal cu înaltă calificare 
din domeniul cercetării și inovării, sunt 
esențiale pentru ca Europa să reia calea 
creșterii durabile.

schimbul de cunoștințe prin mobilitate 
individuală, în toate etapele carierei și prin 
schimburi de personal cu înaltă calificare 
din domeniul cercetării și inovării, sunt 
esențiale pentru ca Europa să atenueze 
diferențele interne existente în ceea ce 
privește capacitățile de cercetare și 
inovare, să reia calea creșterii sustenabile 
și să soluționeze provocările societale.

Or. en

Amendamentul 912
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de mobilitate asigură 
oportunități efectiv egale pentru bărbați și 
femei și includ măsuri specifice pentru 
înlăturarea obstacolelor care împiedică 
mobilitatea tuturor cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 913
Bernd Lange

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compatibilitatea granturilor ca 
instrument de finanțare pentru 
cercetătorii mobili trebuie să fie 
garantată, în interesul mobilității în 
interiorul Europei. Întrebările legate de 
fiscalitate trebuie să-și găsească un 
răspuns, iar protecția socială a oamenilor 
de știință europeni trebuie să fie 
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garantată.

Or. de

Justificare

Granturile sunt o componentă esențială în promovarea colaborării științifice internaționale. 
Mobilitatea în interiorul Europei nu trebuie să fie afectată de probleme privind 
compatibilitatea, aspecte legate de fiscalitate sau de carențe în ceea ce privește protecția 
socială a cercetătorilor.

Amendamentul 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare unificate, în întreaga Europă și 
să asigure oportunități și medii foarte 
atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 915
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea și 
statutul social, sunt aspecte esențiale care 
trebuie garantate cu consecvență în 
întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 916
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare. 
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Egalitatea de gen, condițiile de 
angajare și de muncă de înaltă calitate și 
fiabile, la care se adaugă recunoașterea, 
sunt aspecte esențiale care trebuie garantate 
cu consecvență în întreaga Europă.

Dacă dorește să se situeze la nivelul 
competitorilor săi în materie de cercetare și 
inovare, Europa trebuie să atragă mai mulți 
tineri și tinere să îmbrățișeze cariere de 
cercetare și să asigure oportunități și medii 
foarte atractive pentru cercetare și inovare.
Persoanele cele mai talentate din Europa și 
de pretutindeni ar trebui să considere 
Europa o destinație profesională de prim 
plan. Șansele egale pentru bărbați și 
femei, condițiile de angajare și de muncă 
de înaltă calitate și fiabile, la care se 
adaugă recunoașterea, sunt aspecte 
esențiale care trebuie garantate cu 
consecvență în întreaga Europă.

Or. en
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Amendamentul 917
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile strategice și consultanța 
științifică pot asigura o implementare mai 
rațională a acțiunilor Marie Curie. Prin 
urmare, Consiliul științific al ERC 
implementează și monitorizează continuu 
acțiunile Marie Curie și analizează modul 
în care își poate atinge obiectivele.

Or. en

Amendamentul 918
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nici finanțarea numai din partea Uniunii, 
nici statele membre în mod individual nu 
vor fi în măsură să abordeze această 
provocare. Deși statele membre au introdus 
reforme în vederea îmbunătățirii 
instituțiilor de învățământ superior și a 
modernizării sistemelor de formare, 
progresele înregistrate sunt încă inegale în 
Europa, cu diferențe mari între țări. În 
general, cooperarea științifică și 
tehnologică dintre sectorul public și cel 
privat rămâne, în general, redusă în 
Europa. Același lucru este valabil și pentru 
egalitatea de gen și eforturile de a atrage 
studenți și cercetători din afara Spațiului 
european de cercetare. În prezent, 
aproximativ 20% dintre doctoranzii din 
Uniune sunt cetățeni ai țărilor terțe, în timp 

Nici finanțarea numai din partea Uniunii, 
nici statele membre în mod individual nu 
vor fi în măsură să abordeze această 
provocare. Deși statele membre au introdus 
reforme în vederea îmbunătățirii 
instituțiilor de învățământ superior și a 
modernizării sistemelor de formare, 
progresele înregistrate sunt încă inegale în 
Europa, cu diferențe mari între țări. Același 
lucru este valabil și pentru șansele egale 
pentru bărbați și femei în domeniul 
cercetării și inovării și eforturile de a 
atrage studenți și cercetători de ambele 
sexe din afara Spațiului european de 
cercetare. În prezent, aproximativ 20% 
dintre doctoranzii din Uniune sunt cetățeni 
ai țărilor terțe, în timp ce aproximativ 35% 
dintre doctoranzii din Statele Unite ale 
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ce aproximativ 35% dintre doctoranzii din 
Statele Unite ale Americii provin din 
străinătate. Pentru a accelera această 
schimbare, este necesară o abordare 
strategică la nivelul Uniunii, care să 
depășească granițele naționale. Finanțarea 
din partea Uniunii este esențială pentru a 
stimula și a încuraja reformele structurale 
indispensabile.

Americii provin din străinătate. Pentru a 
accelera această schimbare, este necesară o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, care 
să depășească granițele naționale. 
Finanțarea din partea Uniunii este esențială 
pentru a stimula și a încuraja reformele 
structurale indispensabile.

Or. en

Amendamentul 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile europene Marie Curie au făcut 
progrese remarcabile pentru a promova 
mobilitatea, atât transnațională, cât și 
intersectorială și pentru a oferi cariere de 
cercetare, la nivel european și internațional, 
însoțite de condiții excelente de angajare și 
de muncă, în temeiul Cartei europene a 
cercetătorilor și al Codului. Nu există 
echivalent al acestor acțiuni în statele 
membre în ceea ce privește amploarea și 
domeniul de activitate, finanțarea, 
caracterul internațional, producerea și 
transferul de cunoștințe. Acțiunile au 
consolidat resursele instituțiilor capabile să 
atragă cercetători pe plan internațional și, 
prin urmare, au încurajat răspândirea 
centrelor de excelență în cadrul Uniunii. 
Au servit drept model demn de urmat, cu 
un efect pronunțat de structurare, prin 
răspândirea celor mai bune practici la nivel 
național. Abordarea de la bază spre vârf a 
acțiunilor Marie Curie a permis, de 
asemenea, unei mari majorități a 
instituțiilor menționate anterior să formeze 
și să actualizeze competențele unei noi 

Acțiunile europene Marie Skłodowska-
Curie au făcut progrese remarcabile pentru 
a promova mobilitatea, atât transnațională, 
cât și intersectorială și pentru a oferi 
cariere de cercetare, la nivel european și 
internațional, însoțite de condiții excelente 
de angajare și de muncă, în temeiul Cartei 
europene a cercetătorilor și al Codului. Nu 
există echivalent al acestor acțiuni în 
statele membre în ceea ce privește 
amploarea și domeniul de activitate, 
finanțarea, caracterul internațional, 
producerea și transferul de cunoștințe. 
Acțiunile au consolidat resursele 
instituțiilor capabile să atragă cercetători pe 
plan internațional și, prin urmare, au 
încurajat răspândirea centrelor de excelență 
în cadrul Uniunii. Au servit drept model 
demn de urmat, cu un efect pronunțat de 
structurare, prin răspândirea celor mai bune 
practici la nivel național. Abordarea de la 
bază spre vârf a acțiunilor Marie 
Skłodowska-Curie a permis, de asemenea, 
unei mari majorități a instituțiilor 
menționate anterior să formeze și să 
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generații de cercetători, capabili să facă 
față provocărilor societale.

actualizeze competențele unei noi generații 
de cercetători, capabili să facă față 
provocărilor societale.

Or. en

Amendamentul 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare a acțiunilor 
„Marie Curie” va aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea Spațiului de 
cercetare european. Prin structura lor de 
finanțare competitivă la nivel european, 
acțiunile Marie Curie vor încuraja tipuri 
noi, creative și inovatoare de formare, cum 
ar fi doctoratele industriale, cu participarea 
operatorilor din domeniile educației, 
cercetării și inovării, care vor trebui să 
concureze la nivel mondial pentru 
dobândirea unei reputații de excelență. 
Acordând finanțare din partea Uniunii 
celor mai bune programe de cercetare și 
formare, conform principiilor formării 
doctorale inovatoare în Europa, aceste 
acțiuni vor promova, de asemenea, 
diseminarea mai amplă și adoptarea acestor 
principii, orientându-se către o formare 
doctorală mai structurată.

Dezvoltarea în continuare a acțiunilor 
„Marie Skłodowska-Curie” va aduce o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. Prin 
structura lor de finanțare competitivă la 
nivel european, acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie vor încuraja tipuri noi, 
creative și inovatoare de formare, cum ar fi 
doctoratele industriale, cu participarea 
operatorilor din domeniile educației, 
cercetării și inovării, care vor trebui să 
concureze la nivel mondial pentru 
dobândirea unei reputații de excelență. 
Acordând finanțare din partea Uniunii 
celor mai bune programe de cercetare și 
formare, conform principiilor formării 
doctorale inovatoare în Europa, aceste 
acțiuni vor promova, de asemenea, 
diseminarea mai amplă și adoptarea acestor 
principii, orientându-se către o formare 
doctorală mai structurată.

Or. en

Amendamentul 921
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare a acțiunilor 
„Marie Curie” va aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea Spațiului de 
cercetare european. Prin structura lor de 
finanțare competitivă la nivel european, 
acțiunile Marie Curie vor încuraja tipuri 
noi, creative și inovatoare de formare, cum 
ar fi doctoratele industriale, cu participarea 
operatorilor din domeniile educației, 
cercetării și inovării, care vor trebui să 
concureze la nivel mondial pentru 
dobândirea unei reputații de excelență. 
Acordând finanțare din partea Uniunii 
celor mai bune programe de cercetare și 
formare, conform principiilor formării 
doctorale inovatoare în Europa, aceste 
acțiuni vor promova, de asemenea, 
diseminarea mai amplă și adoptarea acestor 
principii, orientându-se către o formare 
doctorală mai structurată.

Dezvoltarea în continuare a acțiunilor 
„Marie Curie” va aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea Spațiului de 
cercetare european. Prin structura lor de 
finanțare competitivă la nivel european, 
acțiunile Marie Curie vor încuraja tipuri 
noi, creative și inovatoare de formare, cum 
ar fi doctoratele industriale sau comune, cu 
participarea operatorilor din domeniile 
educației, cercetării și inovării, care vor 
trebui să concureze la nivel mondial pentru 
dobândirea unei reputații de excelență. 
Acordând finanțare din partea Uniunii 
celor mai bune programe de cercetare și 
formare, conform principiilor formării 
doctorale inovatoare în Europa, aceste 
acțiuni vor promova, de asemenea, 
diseminarea mai amplă și adoptarea acestor 
principii, orientându-se către o formare 
doctorală mai structurată.

Or. en

Amendamentul 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Granturile Marie Curie vor include, de 
asemenea, mobilitatea temporară a 
cercetătorilor și a inginerilor cu experiență 
din instituțiile publice către sectorul privat 
sau invers, încurajând și sprijinind astfel 
universitățile, centrele de cercetare și 
întreprinderile să colaboreze la nivel 
european și internațional. Cu ajutorul 
sistemului lor de evaluare bine definit, 
transparent și echitabil, acțiunile Marie 
Curie vor identifica talentele de nivel 

Granturile Marie Skłodowska-Curie vor 
include, de asemenea, mobilitatea 
temporară a cercetătorilor și a inginerilor 
cu experiență din instituțiile publice către 
sectorul privat sau invers, încurajând și 
sprijinind astfel universitățile, centrele de 
cercetare și întreprinderile să colaboreze la 
nivel european și internațional. Cu ajutorul 
sistemului lor de evaluare bine definit, 
transparent și echitabil, acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie vor identifica talentele 
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excelent în domeniul cercetării și inovării 
în cadrul unei concurențe internaționale 
care asigură prestigiu și, prin urmare, îi 
motivează pe cercetători să își dezvolte 
cariera în Europa.

de nivel excelent în domeniul cercetării și 
inovării în cadrul unei concurențe 
internaționale care asigură prestigiu și, prin 
urmare, îi motivează pe cercetători să își 
dezvolte cariera în Europa.

Or. en

Amendamentul 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Provocările societale pe care trebuie să le 
abordeze cercetătorii cu înaltă calificare și 
personalul din domeniul inovării nu sunt o 
problemă exclusiv europeană. Este vorba 
de provocări internaționale de o mare 
complexitate și amploare. Cei mai buni 
cercetători din Europa și din lume trebuie 
să deruleze colaborări internaționale, 
intersectoriale și interdisciplinare. 
Acțiunile Marie Curie vor juca un rol 
esențial în acest sens, prin sprijinirea 
schimburilor de personal, care va stimula 
gândirea prin colaborare, în baza 
schimbului de cunoștințe internațional și 
intersectorial care este atât de indispensabil 
pentru inovarea deschisă.

Provocările societale pe care trebuie să le 
abordeze cercetătorii cu înaltă calificare și 
personalul din domeniul inovării nu sunt o 
problemă exclusiv europeană. Este vorba 
de provocări internaționale de o mare 
complexitate și amploare. Cei mai buni 
cercetători din Europa și din lume trebuie 
să deruleze colaborări internaționale, 
intersectoriale și interdisciplinare. 
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie vor 
juca un rol esențial în acest sens, prin 
sprijinirea schimburilor de personal, care 
vor stimula gândirea colaborativă, în baza 
schimbului de cunoștințe internațional și 
intersectorial care este atât de indispensabil 
pentru inovarea deschisă.

Or. en

Amendamentul 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Extinderea mecanismului de cofinanțare al 
acțiunilor Marie Curie va fi fundamentală 
pentru mărirea rezervei de talente a 
Europei. Impactul numeric și structural al 
acțiunilor Uniunii va crește prin 
mobilizarea de finanțare regională, 
națională, internațională și privată, în 
vederea creării de noi programe și 
deschiderii programelor existente către 
formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei internaționale și intersectoriale. Un 
astfel de mecanism va crea legături mai
strânse între eforturile din domeniile 
învățământului și cercetării la nivel 
național și la nivelul Uniunii.

Extinderea mecanismului de cofinanțare al 
acțiunilor Marie Curie va fi fundamentală 
pentru mărirea rezervei de talente a 
Europei. Impactul numeric și structural al 
acțiunilor Uniunii va crește prin 
mobilizarea de finanțare regională, 
națională, internațională publică și privată, 
în vederea creării de noi programe și 
deschiderii programelor existente către 
formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei internaționale și intersectoriale. Un 
astfel de mecanism va crea legături mai 
strânse între eforturile din domeniile 
învățământului și cercetării la nivel 
național și la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Extinderea mecanismului de cofinanțare al 
acțiunilor Marie Curie va fi fundamentală 
pentru mărirea rezervei de talente a 
Europei. Impactul numeric și structural al 
acțiunilor Uniunii va crește prin 
mobilizarea de finanțare regională, 
națională, internațională și privată, în 
vederea creării de noi programe și 
deschiderii programelor existente către 
formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei internaționale și intersectoriale. Un 
astfel de mecanism va crea legături mai 
strânse între eforturile din domeniile 
învățământului și cercetării la nivel 
național și la nivelul Uniunii.

Extinderea mecanismului de cofinanțare al 
acțiunilor Marie Skłodowska-Curie va fi 
fundamentală pentru mărirea rezervei de 
talente a Europei. Impactul numeric și 
structural al acțiunilor Uniunii va crește 
prin mobilizarea de finanțare regională, 
națională, internațională și privată, în 
vederea creării de noi programe și 
deschiderii programelor existente către 
formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei internaționale și intersectoriale. Un 
astfel de mecanism va crea legături mai 
strânse între eforturile din domeniile 
învățământului și cercetării la nivel 
național și la nivelul Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 926
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Extinderea mecanismului de cofinanțare al 
acțiunilor Marie Curie va fi fundamentală 
pentru mărirea rezervei de talente a 
Europei. Impactul numeric și structural al 
acțiunilor Uniunii va crește prin 
mobilizarea de finanțare regională, 
națională, internațională și privată, în 
vederea creării de noi programe și 
deschiderii programelor existente către 
formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei internaționale și intersectoriale. Un 
astfel de mecanism va crea legături mai 
strânse între eforturile din domeniile 
învățământului și cercetării la nivel 
național și la nivelul Uniunii.

Extinderea mecanismului de cofinanțare al 
acțiunilor Marie Curie va fi fundamentală 
pentru mărirea rezervei de talente a 
Europei. Impactul numeric și structural al 
acțiunilor Uniunii va crește prin 
mobilizarea de finanțare regională, 
națională, internațională și privată, în 
vederea creării de noi programe, cu 
obiective similare și complementare și 
deschiderii programelor existente către 
formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei internaționale și intersectoriale. Un 
astfel de mecanism va crea legături mai 
strânse între eforturile din domeniile 
învățământului și cercetării la nivel 
național și la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile înscrise în cadrul acestei 
provocări vor contribui la crearea unui nou 
mod de gândire în Europa, care este 
esențial pentru creativitate și inovare. 
Măsurile de finanțare Marie Curie vor 
consolida punerea în comun a resurselor în 

Toate activitățile înscrise în cadrul acestei 
provocări vor contribui la crearea unui nou 
mod de gândire în Europa, care este 
esențial pentru creativitate și inovare. 
Măsurile de finanțare Marie Skłodowska-
Curie vor consolida punerea în comun a 
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Europa și, astfel, vor conduce la 
îmbunătățirea coordonării și gestionării 
formării, mobilității și dezvoltării carierei 
cercetătorilor. Aceste măsuri vor contribui 
la realizarea obiectivelor de politică 
menționate în „O Uniune a inovării”, 
„Tineretul în mișcare” și „O agendă pentru 
noi competențe și noi locuri de muncă” și 
vor fi esențiale pentru transformarea în 
realitate a Spațiului european de cercetare.

resurselor în Europa și, astfel, vor conduce 
la îmbunătățirea coordonării și gestionării 
formării, mobilității și dezvoltării carierei 
cercetătorilor. Aceste măsuri vor contribui 
la realizarea obiectivelor de politică 
menționate în „O Uniune a inovării”, 
„Tineretul în mișcare” și „O agendă pentru 
noi competențe și noi locuri de muncă” și 
vor fi esențiale pentru transformarea în 
realitate a Spațiului european de cercetare.

Or. en

Amendamentul 928
Giles Chichester

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
cadrul rețelei de instituții-gazdă convenite 
și al pachetului financiar destinat unui 
proiect, va fi posibilă o flexibilitate 
deplină în ceea ce privește durata, 
instituția-gazdă și numărul stagiarilor. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Or. en

Amendamentul 929
Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, programe de 
îndrumare pentru transferarea 
cunoștințelor și a experienței de la 
oamenii de știință mai în vârstă către 
oamenii de știință mai tineri, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Or. en

Amendamentul 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest sens, programele de doctorat 
industrial ar trebui consolidate ca element 
important de promovare a unui novator 
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în sectorul public, cât și în cel privat. printre cercetători și de creare a unei 
legături mai strânse între industrie și 
mediul academic. În acest mod se vor 
îmbunătăți perspectivele de carieră ale 
tinerilor cercetători absolvenți de studii 
post-universitare, atât în sectorul public, 
cât și în cel privat. Formarea inițială a 
cercetătorilor poate include posibilitatea 
recrutării cercetătorilor cu experiență, 
pentru a facilita participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
societăților mari la aceste proiecte și 
pentru a crea sinergii între cercetătorii 
tineri și cei experimentați.

Or. en

Amendamentul 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi.

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi și de 
reîncadrare a cercetătorilor în posturi de 
cercetare pe termen mai îndelungat în 
Europa, inclusiv în țara de origine, în 
urma unor experiențe de mobilitate 
transnațională/internațională.

Or. en
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Amendamentul 932
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent, de 
asemenea în domeniul celei de a treia 
misiuni a universității, a cercetătorilor 
aflați la început de carieră, la nivel 
postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Or. en

Amendamentul 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
cadrul rețelei de instituții-gazdă convenite 
și al pachetului financiar destinat unui 
proiect, va fi posibilă o flexibilitate 
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în sectorul public, cât și în cel privat. deplină în ceea ce privește durata, 
instituția-gazdă și numărul stagiarilor. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Or. en

Amendamentul 934
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi.

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Pentru a mări 
capacitatea de inovare în sectorul privat, 
în această privință accentul trebuie pus pe 
mobilitatea transsectorială. Sunt sprijinite 
totodată oportunitățile de redemarare a 
carierei de cercetare în urma unei 
întreruperi.

Or. en

Amendamentul 935
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt încurajarea Activitățile esențiale sunt încurajarea 
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cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi.

cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia, oferind cercetătorilor 
oportunitatea de a fi formați și de a-și 
spori cunoștințele într-o organizație de 
cercetare la nivel înalt dintr-o țară terță și 
de a saluta revenirea lor în Europa, în 
cazul în care aleg să se întoarcă. Sunt 
sprijinite totodată oportunitățile de 
redemarare a carierei de cercetare în urma 
unei întreruperi.

Or. en

Justificare

Oferind cercetătorilor oportunitatea de se întoarce după o formare într-o țară terță poate 
îmbunătăți capitalul uman al Europei din domeniul cercetării și inovării, însă revenirea 
acestora nu ar trebui să fie obligatorie.

Amendamentul 936
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este consolidarea colaborării 
transfrontaliere și intersectoriale 
internaționale în domeniul cercetării și 
inovării, prin intermediul schimburilor de 
personal din domeniul cercetării și inovării, 
pentru a putea face față mai bine 
provocărilor mondiale.

Obiectivul este consolidarea colaborării 
transfrontaliere și intersectoriale 
internaționale în domeniul cercetării și 
inovării, prin intermediul schimburilor de 
cunoștințe și personal din domeniul 
cercetării și inovării, pentru a putea face 
față mai bine provocărilor mondiale.

Or. en
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Amendamentul 937
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt sprijinirea 
schimburilor pe termen scurt de personal 
din domeniul cercetării și inovării între un 
parteneriat de universități, instituții de
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice, atât în Europa, cât 
și la nivel mondial. Se va include 
promovarea cooperării cu țările terțe.

Activitățile esențiale sunt sprijinirea 
schimburilor pe termen scurt de personal 
din domeniul cercetării și inovării, precum 
și oferirea posibilității de recrutare a 
cercetătorilor în cadrul unui parteneriat de 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice, atât în Europa, cât și la 
nivel mondial. Se va include promovarea 
cooperării cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt sprijinirea 
schimburilor pe termen scurt de personal 
din domeniul cercetării și inovării între un 
parteneriat de universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice, atât în Europa, cât 
și la nivel mondial. Se va include 
promovarea cooperării cu țările terțe.

Activitățile esențiale sunt sprijinirea 
schimburilor de personal din domeniul 
cercetării și inovării între un parteneriat de 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice, atât în Europa, cât și la 
nivel mondial. Se va include promovarea 
cooperării cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este, prin mobilizarea fondurilor 
suplimentare, sporirea impactului numeric 
și structural al acțiunilor Marie Curie și 
promovarea excelenței la nivel național în 
cadrul formării, mobilității și dezvoltării 
carierei cercetătorilor.

Obiectivul este, prin mobilizarea fondurilor 
suplimentare, sporirea impactului numeric 
și structural al acțiunilor Marie 
Skłodowska-Curie și promovarea 
excelenței la nivel național în cadrul 
formării, mobilității și dezvoltării carierei 
cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 940
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1 – subparagraful 
1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile naționale și regionale ar trebui 
să sprijine acțiunile Marie Curie evaluate 
pozitiv, care satisfac criteriile de 
excelență, dar acolo unde nu există 
finanțare suficientă disponibilă în cadrul 
Programului Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 
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naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le deschidă pe cele 
existente către formarea, mobilitatea și 
dezvoltarea carierei atât în context 
internațional, cât și intersectorial. În acest 
mod se va favoriza creșterea calității 
activităților de formare în domeniul 
cercetării în Europa pentru toate etapele 
carierei, inclusiv la nivel de doctorat, se va 
încuraja libera circulație a cercetătorilor și 
a cunoștințelor științifice în Europa, se vor 
promova carierele atractive în domeniul 
cercetării prin asigurarea recrutării 
deschise și a unor condiții de lucru 
atractive și se va sprijini cooperarea în 
domeniul cercetării și al inovării între 
universități, instituții de cercetare și 
întreprinderi, precum și cooperarea cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.

naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le adapteze pe cele existente 
către formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei atât în context internațional, cât și 
intersectorial. În acest mod se va favoriza 
creșterea calității activităților de formare în 
domeniul cercetării în Europa pentru toate 
etapele carierei, inclusiv la nivel de pre-
doctorat și doctorat, se va încuraja libera 
circulație a cercetătorilor și a cunoștințelor 
științifice în Europa, se vor promova 
carierele atractive în domeniul cercetării 
prin asigurarea recrutării deschise și a unor 
condiții de lucru atractive și se va sprijini 
cooperarea în domeniul cercetării și al 
inovării între universități, instituții de 
cercetare și întreprinderi, precum și 
cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 942
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 
naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le deschidă pe cele existente 
către formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei atât în context internațional, cât și 
intersectorial. În acest mod se va favoriza 
creșterea calității activităților de formare în 
domeniul cercetării în Europa pentru toate 
etapele carierei, inclusiv la nivel de 
doctorat, se va încuraja libera circulație a 
cercetătorilor și a cunoștințelor științifice în 
Europa, se vor promova carierele atractive 
în domeniul cercetării prin asigurarea 
recrutării deschise și a unor condiții de 

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 
naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le deschidă pe cele existente 
către formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei atât în context internațional, cât și 
intersectorial. În acest mod se va favoriza 
creșterea calității activităților de formare în 
domeniul cercetării în Europa pentru toate 
etapele carierei, inclusiv la nivel de 
doctorat, se va încuraja libera circulație a 
cercetătorilor și a cunoștințelor științifice în 
Europa, se vor promova carierele atractive 
în domeniul cercetării prin asigurarea 
recrutării deschise și a unor condiții de 
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lucru atractive și se va sprijini cooperarea 
în domeniul cercetării și al inovării între 
universități, instituții de cercetare și 
întreprinderi, precum și cooperarea cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.

lucru atractive și se va sprijini cooperarea 
în domeniul cercetării și al inovării între 
universități, instituții de cercetare și 
întreprinderi, precum și cooperarea cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.
Trebuie să se acorde atenție excelenței și 
egalității.

Or. en

Amendamentul 943
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora. În acest context, se vor dezvolta 
indicatori și se vor analiza datele 
referitoare la mobilitatea, competențele și 
carierele cercetătorilor, încercându-se 
realizarea de sinergii și a unei coordonări 
strânse cu acțiunile de sprijinire a 
politicilor referitoare la cercetători, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Societățile favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Activitatea vizează în 
continuare sensibilizarea în privința 
importanței și atractivității unei cariere în 
domeniul cercetării și diseminarea
rezultatelor cercetării și inovării 
înregistrate de activitățile finanțate în 
cadrul acțiunilor Marie Curie.

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora, respectând totodată în 
permanență obiectivul primar prioritar 
care este ridicarea gradului de excelență. 
În acest context, se vor analiza datele 
referitoare la mobilitatea, competențele, 
carierele și tratamentul egal al 
cercetătorilor, încercându-se realizarea de 
sinergii și a unei coordonări strânse cu 
acțiunile de sprijinire a politicilor 
referitoare la cercetători, angajatorii și 
finanțatorii acestora, desfășurate în cadrul 
obiectivului specific „Societățile favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”. 
Activitatea vizează în continuare 
sensibilizarea în privința importanței și 
atractivității unei cariere în domeniul 
cercetării și difuzarea rezultatelor cercetării 
și inovării înregistrate de activitățile 
finanțate în cadrul acțiunilor Marie Curie.
Vor fi de asemenea incluse măsuri 
specifice urmărind eliminarea barierelor 
care împiedică dezvoltarea carierei, 
inclusiv în cazul celor care și-au întrerupt 
cariera.
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Or. en

Amendamentul 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora. În acest context, se vor dezvolta 
indicatori și se vor analiza datele 
referitoare la mobilitatea, competențele și 
carierele cercetătorilor, încercându-se 
realizarea de sinergii și a unei coordonări
strânse cu acțiunile de sprijinire a 
politicilor referitoare la cercetători, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Societățile favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Activitatea vizează în 
continuare sensibilizarea în privința 
importanței și atractivității unei cariere în 
domeniul cercetării și diseminarea 
rezultatelor cercetării și inovării 
înregistrate de activitățile finanțate în 
cadrul acțiunilor Marie Curie.

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
acțiunile Marie Skłodowska-Curie și 
sporirea impactului acestora. În acest 
context, se vor dezvolta indicatori și se vor 
analiza datele referitoare la mobilitatea, 
competențele și carierele cercetătorilor, 
încercându-se realizarea de sinergii și a 
unei coordonări strânse cu acțiunile de 
sprijinire a politicilor referitoare la 
cercetători, angajatorii și finanțatorii 
acestora, desfășurate în cadrul obiectivului 
specific „Societățile favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Activitatea vizează în 
continuare sensibilizarea în privința 
importanței și atractivității unei cariere în 
domeniul cercetării și diseminarea 
rezultatelor cercetării și inovării 
înregistrate de activitățile finanțate în 
cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie.

Or. en

Amendamentul 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
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acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora. În acest context, se vor dezvolta 
indicatori și se vor analiza datele 
referitoare la mobilitatea, competențele și 
carierele cercetătorilor, încercându-se 
realizarea de sinergii și a unei coordonări 
strânse cu acțiunile de sprijinire a 
politicilor referitoare la cercetători, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Societățile favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Activitatea vizează 
în continuare sensibilizarea în privința 
importanței și atractivității unei cariere în 
domeniul cercetării și diseminarea 
rezultatelor cercetării și inovării 
înregistrate de activitățile finanțate în 
cadrul acțiunilor Marie Curie.

acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora. În acest context, se vor dezvolta 
indicatori și se vor analiza datele 
referitoare la mobilitatea, competențele și 
carierele cercetătorilor, încercându-se 
realizarea de sinergii și a unei coordonări 
strânse cu acțiunile de sprijinire a 
politicilor referitoare la cercetători, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Știința practicată pentru societate și 
împreună cu societatea”. Activitatea 
vizează în continuare sensibilizarea în 
privința importanței și atractivității unei 
cariere în domeniul cercetării și 
diseminarea rezultatelor cercetării și 
inovării înregistrate de activitățile finanțate 
în cadrul acțiunilor Marie Curie.

Or. en

Amendamentul 946
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe 
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
provocări societale – energie, schimbări 
climatice, bioeconomie, precum și 

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe 
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă și foarte largă pentru transferul de 
date etc. Infrastructurile de cercetare sunt 
necesare pentru desfășurarea activității de 
cercetare necesare în vederea soluționării 
marilor provocări societale – energie, 
schimbări climatice, bioeconomie, precum 
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sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 
propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

și sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 
propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

Or. fr

Amendamentul 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe 
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
provocări societale – energie, schimbări
climatice, bioeconomie, precum și 
sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 
propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 

Infrastructurile de cercetare de cea mai 
înaltă calitate și atractivitate 
internațională sunt principalii factori 
determinanți ai competitivității Europei în 
toate domeniile științifice și sunt esențiale 
pentru inovarea axată pe știință. În multe 
domenii, cercetarea nu este posibilă fără a 
avea acces la supercalculatoare, surse de 
radiație pentru materiale noi, camere curate 
pentru nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
provocări societale – printre altele, 
energia, schimbările climatice, 
bioeconomia, precum și sănătatea și 
bunăstarea de-a lungul vieții pentru toți. 
Aceste infrastructuri propulsează 
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european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Construirea acestora obligă cercetătorii și 
companiile novatoare să dezvolte 
tehnologii de vârf. În felul acesta, ei 
consolidează industria novatoare în 
domeniul tehnologiilor de vârf din 
Europa. Favorizează excelența în 
comunitățile europene ale cercetării și 
inovării și pot fi instrumente extraordinare 
de promovare a științei pentru societate în 
general.

Or. en

Amendamentul 948
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
provocări societale – energie, schimbări 
climatice, bioeconomie, precum și 

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe 
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, laboratoare dotate special 
pentru cercetări biologice și medicale, 
baze de date pentru genomică și științele 
sociale, observatoare și senzori pentru 
științele Pământului, rețele în bandă largă 
pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
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sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 
propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

provocări societale – energie, schimbări 
climatice, bioeconomie, precum și 
sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 
propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

Or. en

Amendamentul 949
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare sunt principalii 
factori determinanți ai competitivității 
Europei în toate domeniile științifice și 
sunt esențiale pentru inovarea axată pe 
știință. În multe domenii, cercetarea nu este 
posibilă fără a avea acces la 
supercalculatoare, surse de radiație pentru 
materiale noi, camere curate pentru 
nanotehnologii, baze de date pentru 
genomică și științele sociale, observatoare 
pentru științele Pământului, rețele în bandă 
largă pentru transferul de date etc. 
Infrastructurile de cercetare sunt necesare 
pentru desfășurarea activității de cercetare 
necesare în vederea soluționării marilor 
provocări societale – energie, schimbări 
climatice, bioeconomie, precum și 
sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți. Aceste infrastructuri 

Infrastructurile excelente de cercetare sunt 
principalii factori determinanți ai 
competitivității Europei în toate domeniile 
științifice și sunt esențiale pentru inovarea 
axată pe știință. În multe domenii, 
cercetarea nu este posibilă fără a avea 
acces la supercalculatoare, echipamente 
analitice pentru materiale noi, camere 
curate pentru nanotehnologii, baze de date 
pentru genomică și științele sociale, 
observatoare pentru științele Pământului și 
mediu, rețele în bandă largă pentru 
transferul de date etc. Infrastructurile de 
cercetare sunt necesare pentru desfășurarea 
activității de cercetare necesare în vederea 
soluționării marilor provocări societale –
energie, schimbări climatice, bioeconomie, 
precum și sănătatea și bunăstarea de-a 
lungul vieții pentru toți. Atunci când 
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propulsează colaborarea transfrontalieră și 
interdisciplinară și creează un spațiu 
european deschis și coerent al cercetării 
on-line. Infrastructurile de cercetare 
promovează mobilitatea persoanelor și a 
ideilor, reunesc cei mai buni oameni de 
știință din Europa și din lume și 
consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

calitatea lor este de nivel mondial, aceste 
infrastructuri propulsează colaborarea 
transfrontalieră și interdisciplinară și 
creează un spațiu european deschis și 
coerent al cercetării on-line. Infrastructurile 
de cercetare promovează mobilitatea 
persoanelor și a ideilor, reunesc cei mai 
buni oameni de știință din Europa și din 
lume și consolidează educația științifică. 
Favorizează excelența în comunitățile 
europene ale cercetării și inovării și pot fi 
instrumente extraordinare de promovare a 
științei pentru societate în general.

Or. en

Amendamentul 950
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dorește ca cercetarea sa să rămână de 
nivel mondial, Europa trebuie să 
stabilească o bază stabilă pentru 
construirea, întreținerea și exploatarea 
infrastructurilor de cercetare. Acest lucru 
necesită o cooperare amplă și eficientă 
între Uniune și finanțatorii naționali și 
regionali, precum și crearea de legături 
puternice cu politica de coeziune în 
vederea asigurării sinergiilor și a unei 
abordări coerente.

Dacă dorește ca cercetarea sa să rămână de 
nivel mondial, Europa trebuie să 
stabilească o bază stabilă pentru 
construirea, întreținerea și exploatarea 
infrastructurilor excelente de cercetare și 
să le selecteze și prioritizeze pe baza 
criteriilor de relevanță și de calitate ale 
UE. Acest lucru necesită instituirea unei 
evaluări de nivel înalt, bazată pe o 
evaluare inter pares independentă, 
precum și o cooperare amplă și eficientă 
între Uniune și finanțatorii naționali și 
regionali, precum și crearea de legături 
puternice cu politica de coeziune în 
vederea asigurării sinergiilor și a unei 
abordări coerente.

Or. en
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Amendamentul 951
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv specific abordează un 
angajament de bază al inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării”, care 
evidențiază rolul crucial jucat de 
infrastructurile de cercetare de nivel 
mondial pentru a face posibile cercetarea și 
inovarea revoluționare. Inițiativa subliniază 
nevoia de a pune în comun resursele din 
întreaga Europă și, în anumite cazuri, la 
nivel mondial, în vederea construirii și 
exploatării infrastructurilor de cercetare. 
De asemenea, inițiativa emblematică O 
Agendă digitală pentru Europa subliniază 
necesitatea consolidării infrastructurilor 
electronice ale Europei și importanța 
dezvoltării unor centre de inovare, pentru 
realizarea atuului Europei în materie de 
inovare.

Acest obiectiv specific abordează un 
angajament de bază al inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării”, care 
evidențiază rolul crucial jucat de 
infrastructurile de cercetare de nivel 
mondial pentru a face posibile cercetarea și 
inovarea revoluționare. Inițiativa subliniază 
nevoia de a pune în comun resursele din 
întreaga Europă și, în anumite cazuri, la 
nivel mondial, în vederea construirii și 
exploatării acestor infrastructuri de 
cercetare. De asemenea, inițiativa 
emblematică O Agendă digitală pentru 
Europa subliniază necesitatea consolidării 
infrastructurilor electronice ale Europei și 
importanța dezvoltării unor centre de 
inovare, pentru realizarea atuului Europei 
în materie de inovare.

Or. en

Amendamentul 952
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare performante
devin tot mai complexe și mai costisitoare, 
necesitând adesea integrarea diferitelor 
echipamente, servicii și surse de date, 
precum și o amplă colaborare 
transnațională. Nicio țară nu dispune de 
suficiente resurse pentru a finanța toate 
infrastructurile de cercetare de care are 
nevoie. Abordarea europeană cu privire la 

Infrastructurile de cercetare performante și 
relevante la nivelul UE devin tot mai 
complexe și mai costisitoare, necesitând 
adesea integrarea diferitelor echipamente, 
servicii și surse de date, precum și o amplă 
colaborare transnațională. Nicio țară nu 
dispune de suficiente resurse pentru a 
finanța toate infrastructurile de cercetare de 
care are nevoie și pentru a le deschide 
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infrastructurile de cercetare a înregistrat 
progrese remarcabile în ultimii ani prin 
punerea în aplicare a foii de parcurs a
ESFRI privind infrastructurile, prin
integrarea și deschiderea instalațiilor de 
cercetare naționale și prin dezvoltarea 
infrastructurilor electronice care stau la 
baza Spațiului european de cercetare 
digital. Rețelele de infrastructuri de 
cercetare din Europa își consolidează 
baza de capital uman, oferind formare de 
nivel mondial unei noi generații de 
cercetători și ingineri și promovând 
colaborarea interdisciplinară.

utilizării la scară internațională.
Abordarea europeană cu privire la 
infrastructurile de cercetare a înregistrat 
progrese remarcabile în ultimii ani prin
dezvoltarea bunelor practici, a criteriilor 
de relevanță și de calitate ale UE de către 
ESFRI și statele membre privind 
infrastructurile de cercetare existente și 
prin punerea în aplicare a foilor de parcurs 
ESFRI și naționale pentru infrastructurile
noi și/sau perfecționate, prioritizarea, 
îmbunătățirea, integrarea și deschiderea 
instalațiilor de cercetare naționale și prin 
dezvoltarea infrastructurilor electronice 
care stau la baza Spațiului european de 
cercetare digital Rețelele de infrastructuri 
de cercetare din cuprinsul Europei au 
constituit o etapă prealabilă în procesul 
de inițiere a integrării și de consolidare 
bazei de capital uman a acesteia, oferind 
formare pentru o nouă generație de 
cercetători și ingineri și promovând 
colaborarea interdisciplinară. Aceasta a 
fost condiția prealabilă pentru realizarea 
următoarei etape în cadrul Programului 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare performante 
devin tot mai complexe și mai costisitoare, 
necesitând adesea integrarea diferitelor 
echipamente, servicii și surse de date, 
precum și o amplă colaborare 
transnațională. Nicio țară nu dispune de 
suficiente resurse pentru a finanța toate 
infrastructurile de cercetare de care are 
nevoie. Abordarea europeană cu privire la 

Infrastructurile de cercetare performante 
devin tot mai complexe și mai costisitoare, 
necesitând adesea integrarea diferitelor 
echipamente, servicii și surse de date, 
precum și o amplă colaborare 
transnațională. Nicio țară nu dispune de 
suficiente resurse pentru a finanța toate 
infrastructurile de cercetare de care are 
nevoie. Abordarea europeană cu privire la 
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infrastructurile de cercetare a înregistrat 
progrese remarcabile în ultimii ani prin 
punerea în aplicare a foii de parcurs a 
ESFRI privind infrastructurile, prin 
integrarea și deschiderea instalațiilor de 
cercetare naționale și prin dezvoltarea 
infrastructurilor electronice care stau la 
baza Spațiului european de cercetare 
digital. Rețelele de infrastructuri de 
cercetare din Europa își consolidează baza 
de capital uman, oferind formare de nivel 
mondial unei noi generații de cercetători și 
ingineri și promovând colaborarea 
interdisciplinară.

infrastructurile de cercetare a înregistrat 
progrese remarcabile în ultimii ani prin 
dezvoltarea continuă și punerea în aplicare 
a foii de parcurs a ESFRI privind 
infrastructurile, prin integrarea și 
deschiderea instalațiilor de cercetare 
naționale și prin dezvoltarea 
infrastructurilor electronice care stau la 
baza Spațiului european de cercetare 
digital. Rețelele de infrastructuri de 
cercetare din Europa își consolidează baza 
de resurse umane, oferind formare de 
nivel mondial unei noi generații de 
cercetători și ingineri și promovând 
colaborarea interdisciplinară.

Or. en

Amendamentul 954
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare performante 
devin tot mai complexe și mai costisitoare, 
necesitând adesea integrarea diferitelor 
echipamente, servicii și surse de date, 
precum și o amplă colaborare 
transnațională. Nicio țară nu dispune de 
suficiente resurse pentru a finanța toate 
infrastructurile de cercetare de care are 
nevoie. Abordarea europeană cu privire la 
infrastructurile de cercetare a înregistrat 
progrese remarcabile în ultimii ani prin 
punerea în aplicare a foii de parcurs a 
ESFRI privind infrastructurile, prin 
integrarea și deschiderea instalațiilor de 
cercetare naționale și prin dezvoltarea 
infrastructurilor electronice care stau la 
baza Spațiului european de cercetare 
digital. Rețelele de infrastructuri de 
cercetare din Europa își consolidează baza 
de capital uman, oferind formare de nivel 

Infrastructurile de cercetare performante 
devin tot mai complexe și mai costisitoare, 
necesitând adesea integrarea diferitelor 
echipamente, servicii și surse de date, 
precum și o amplă colaborare 
transnațională. Nicio țară nu dispune de 
suficiente resurse pentru a finanța toate 
infrastructurile de cercetare de care are 
nevoie. Abordarea europeană cu privire la 
infrastructurile de cercetare a înregistrat 
progrese remarcabile în ultimii ani prin 
punerea în aplicare a foii de parcurs a 
ESFRI privind infrastructurile, prin 
integrarea și deschiderea instalațiilor de 
cercetare naționale și prin dezvoltarea 
infrastructurilor electronice care stau la 
baza Spațiului european de cercetare 
digital, rețelizat. Rețelele de infrastructuri 
de cercetare din Europa își consolidează 
baza de capital uman, oferind formare de 
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mondial unei noi generații de cercetători și 
ingineri și promovând colaborarea 
interdisciplinară.

nivel mondial unei noi generații de 
cercetători și ingineri și promovând 
colaborarea interdisciplinară.

Or. en

Amendamentul 955
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, promovând dezvoltarea de 
noi instalații, permițând accesul larg la 
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se pună 
în comun resursele, astfel încât Uniunea să 
poată totodată dobândi și exploata 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial.

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. Uniunea 
deține un rol important în sprijinirea 
infrastructurii la nivelul Uniunii, 
promovând dezvoltarea de noi instalații, 
permițând accesul larg la infrastructurile 
naționale și europene și garantând faptul că 
politicile regionale, naționale, europene și 
internaționale sunt coerente și eficiente. 
Este necesar nu numai să se evite 
suprapunerea eforturilor, precum și 
coordonarea și raționalizarea utilizării 
infrastructurilor, dar și să se pună în comun 
resursele, astfel încât Uniunea să poată 
totodată dobândi și exploata infrastructuri 
de cercetare la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 956
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, promovând dezvoltarea de 
noi instalații, permițând accesul larg la 
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se pună 
în comun resursele, astfel încât Uniunea să 
poată totodată dobândi și exploata 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial.

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, promovând dezvoltarea de 
noi instalații în teritoriile cele mai 
îndepărtate, permițând accesul larg la 
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se pună 
în comun resursele, astfel încât Uniunea să 
poată totodată dobândi și exploata 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial.

Or. fr

Amendamentul 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, promovând dezvoltarea de 

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, cum sunt activitățile de 
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noi instalații, permițând accesul larg la 
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se pună 
în comun resursele, astfel încât Uniunea să 
poată totodată dobândi și exploata 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial.

coordonare ale infrastructurilor de 
cercetare răspândite în Europa, 
promovând dezvoltarea de noi instalații, 
permițând accesul larg la infrastructurile 
naționale și europene și garantând faptul că 
politicile regionale, naționale, europene și 
internaționale sunt coerente și eficiente. 
Este necesar nu numai să se evite 
suprapunerea eforturilor, precum și 
coordonarea și raționalizarea utilizării 
infrastructurilor, dar și să se pună în comun 
resursele, astfel încât Uniunea să poată 
totodată dobândi și exploata infrastructuri 
de cercetare la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la
nivelul Uniunii, promovând dezvoltarea de 
noi instalații, permițând accesul larg la 
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se 
pună în comun resursele, astfel încât 
Uniunea să poată totodată dobândi și 
exploata infrastructuri de cercetare la nivel 

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivel european va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la
nivel european, cum este încurajarea 
coordonării infrastructurilor de cercetare 
răspândite, promovând dezvoltarea de noi 
instalații, permițând și sprijinind accesul 
larg la infrastructurile naționale și europene 
și garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și stimularea utilizării coordonate 
și efective a infrastructurilor și, acolo 
unde este cazul, să se pună în comun 
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mondial. resursele, astfel încât Uniunea să poată 
totodată dobândi și exploata infrastructuri 
de cercetare la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 959
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, promovând dezvoltarea de 
noi instalații, permițând accesul larg la
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se pună 
în comun resursele, astfel încât Uniunea să 
poată totodată dobândi și exploata 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial.

Dezvoltarea în continuare la nivelul UE 
impune prioritizarea efectivă, bazată pe 
excelență și pe implementarea 
standardelor de calitate de nivel UE, 
precum și o utilizare mai largă a celor mai 
bune infrastructuri de cercetare la nivelul 
Uniunii. Aceasta va avea o contribuție 
semnificativă la implementarea și 
funcționarea Spațiului european de 
cercetare. În timp ce rolul statelor membre 
rămâne central în dezvoltarea și finanțarea 
infrastructurilor de cercetare, Uniunea 
deține un rol important în selectarea și
sprijinirea excelenței la nivel mondial a 
infrastructurilor la nivelul Uniunii, 
promovând dezvoltarea de unor instalații
noi și integrate, permițând accesul larg la
cele mai bune infrastructuri naționale și 
europene și garantând faptul că politicile 
regionale, naționale, europene și 
internaționale sunt coerente și eficiente.
Este necesar nu numai să se evite 
suprapunerea și fragmentarea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor prin introducerea 
unei evaluări și prioritizări adecvate, dar 
și să se pună în comun resursele privindu-
le pe cele mai eficace și relevante la 
nivelul UE, astfel încât Uniunea să poată 
totodată dobândi și exploata infrastructuri 
de cercetare, consolidându-i atractivitatea 
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și competitivitatea la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 960
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Permiterea colaborării la distanță, 
procesarea unor cantități masive de date, 
experimentarea in silico și accesul la 
resursele aflate la distanță, toate acestea 
înseamnă că infrastructura TIC joacă un 
rol determinant în sprijinirea științei. Este 
deci probabil ca o parte semnificativă a 
bugetului în contextul acestui obiectiv 
specific ar trebui să fie îndreptată către 
infrastructurile electronice.

Or. en

Justificare

TIC și infrastructura electronică sunt vitale, însă date fiind costurile în rapidă modificare ale 
dezvoltărilor tehnologice, blocarea în procentaje fixe de finanțare ar putea fi inadecvate.

Amendamentul 961
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC transformă domeniul științific, 
permițând colaborarea la distanță, 
prelucrarea masivă a datelor, 
experimentele in silico și accesul la 
resursele aflate la distanță. În consecință, 
cercetarea devine într-o măsură din ce în 
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ce mai mare transnațională și 
interdisciplinară, ceea ce necesită 
utilizarea unor infrastructuri TIC care să 
fie supranaționale, ca și știința însăși. 
Este deci nimerit ca un procent de 38 % 
din buget în contextul acestui obiectiv 
specific ar trebui să fie îndreptată către 
cercetarea și inovarea în domeniul 
infrastructurilor electronice.

Or. en

Amendamentul 962
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterile eficienței de scară și de gamă 
realizate de o abordare europeană pentru 
construcția, exploatarea și administrarea 
infrastructurilor de cercetare, inclusiv a 
infrastructurilor electronic, vor contribui în 
mod semnificativ la promovarea 
potențialului de cercetare și inovare al 
Europei.

Creșterile eficienței de scară și de gamă 
realizate de o abordare europeană pentru 
construcția, exploatarea și administrarea 
infrastructurilor de cercetare, inclusiv a 
infrastructurilor electronice, vor contribui 
în mod semnificativ la promovarea 
potențialului de cercetare și inovare al 
Europei și să mărească competitivitatea 
UE la nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 963
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterile eficienței de scară și de gamă 
realizate de o abordare europeană pentru 
construcția, exploatarea și administrarea
infrastructurilor de cercetare, inclusiv a 

Creșterile eficienței de scară și de gamă 
realizate de o abordare europeană comună 
și prioritizată pentru construcția, 
exploatarea și utilizarea infrastructurilor de 
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infrastructurilor electronic, vor contribui în 
mod semnificativ la promovarea 
potențialului de cercetare și inovare al 
Europei.

cercetare excelente și de nivel mondial, 
inclusiv a infrastructurilor electronice, vor 
contribui în mod semnificativ la 
promovarea potențialului de cercetare și 
inovare al Europei.

Or. en

Amendamentul 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile au ca obiectiv dezvoltarea 
infrastructurilor europene de cercetare în 
perspectiva anului 2020 și ulterior, 
promovarea potențialului lor de inovare și 
a capitalului uman și consolidarea politicii 
europene a infrastructurilor de cercetare.

Activitățile au ca obiectiv dezvoltarea 
infrastructurilor europene de cercetare în 
perspectiva anului 2020 și ulterior, 
promovarea potențialului lor de inovare și 
a resurselor umane și consolidarea 
politicii europene a infrastructurilor de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 965
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile au ca obiectiv dezvoltarea 
infrastructurilor europene de cercetare în 
perspectiva anului 2020 și ulterior,
promovarea potențialului lor de inovare și 
a capitalului uman și consolidarea politicii 
europene a infrastructurilor de cercetare.

Activitățile au ca obiectiv selectarea, 
dezvoltarea și sprijinirea celor mai bune 
infrastructuri europene de cercetare, 
existente și noi, promovarea potențialului 
lor de inovare și a capitalului uman și 
consolidarea politicii europene a 
infrastructurilor de cercetare.

Or. en
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Amendamentul 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea unei baze de date a rezultatelor 
cercetării și inovării
Scopul urmărit este acela de a crea și de a 
pune la dispoziție o bază de date cu 
rezultatele cercetărilor și inovărilor. Acest 
proces va fi deschis pentru colaborare 
internațională. Atât grupurile de 
cercetare, cât și întreprinderile vor 
alimenta această bază de date pentru a 
contribui la lansarea unei piețe a inovării 
și cooperării și pentru a stimula găsirea 
de posibili parteneri.

Or. en

Amendamentul 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea ESFRI și a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor 
pentru parteneri regionali; integrarea și 
accesul la infrastructurile naționale de 
cercetare și dezvoltarea, punerea în 
aplicare și exploatarea infrastructurilor 
electronice.

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea și accesul 
transnațional la ESFRI și a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial; finanțarea costurilor de 
exploatare cu valoare adăugată (activități 
de coordonare transnațională, acces 
transnațional, îmbunătățiri), inclusiv 
dezvoltarea instalațiilor pentru parteneri 
regionali; integrarea și accesul la 
infrastructurile naționale de cercetare și 
dezvoltarea, punerea în operă și 
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exploatarea infrastructurilor electronice.

Or. en

Amendamentul 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea ESFRI și a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor 
pentru parteneri regionali; integrarea și 
accesul la infrastructurile naționale de 
cercetare și dezvoltarea, punerea în 
aplicare și exploatarea infrastructurilor 
electronice.

Obiectivele sunt asigurarea pregătirii, 
construirii, punerii în aplicare și 
funcționarea ESFRI și a altor infrastructuri 
de cercetare de nivel mondial, inclusiv 
dezvoltarea instalațiilor pentru parteneri 
regionali; integrarea și accesul la 
infrastructurile naționale de cercetare, 
astfel ca oamenii de știință europeni să le 
poată utiliza, indiferent de locul în care se 
află, pentru desfășurarea unor activități 
de cercetare de cel mai înalt nivel; și 
dezvoltarea, punerea în operă și 
exploatarea infrastructurilor electronice, 
acolo unde există o valoare adăugată 
mare pentru intervenția Uniunii.

Or. en

Amendamentul 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea ESFRI și a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor 

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea ESFRI și a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor 
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pentru parteneri regionali; integrarea și 
accesul la infrastructurile naționale de 
cercetare și dezvoltarea, punerea în 
aplicare și exploatarea infrastructurilor 
electronice.

pentru parteneri regionali; integrarea și 
accesul la infrastructurile naționale de 
cercetare de interes paneuropean ți 
regional și dezvoltarea, punerea în operă și 
exploatarea infrastructurilor electronice.

Or. en

Amendamentul 970
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea ESFRI și a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor 
pentru parteneri regionali; integrarea și
accesul la infrastructurile naționale de 
cercetare și dezvoltarea, punerea în 
aplicare și exploatarea infrastructurilor 
electronice.

Obiectivele sunt asigurarea selectarea, 
punerea în aplicare și funcționarea ESFRI 
și a altor infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor
excelente pentru parteneri regionali;
sprijinirea exploatării în regim de acces 
deschis la nivel european a celor mai 
relevante și excelente infrastructuri de 
cercetare naționale; integrarea lor și 
accesul la infrastructurile răspândite la 
nivelul UE și dezvoltarea, punerea în 
operă și exploatarea infrastructurilor 
electronice.

Or. en

Amendamentul 971
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Promovarea potențialului de inovare și 
a capitalului uman al infrastructurilor de 
cercetare

(b) Promovarea potențialului de inovare și 
a capitalului uman al infrastructurilor de 
cercetare relevante la nivelul UE, prin 
asigurarea sprijinului pe baza excelenței 
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și a relevanței pan-UE.

Or. en

Amendamentul 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt încurajarea 
infrastructurilor de cercetare să aibă rol de 
pionierat în privința adoptării tehnologiei, 
să promoveze parteneriatele cu 
întreprinderile în domeniul cercetării și 
dezvoltării, pentru a facilita utilizarea 
industrială a infrastructurilor de cercetare și 
pentru a stimula crearea de centre de 
inovare. Această activitate sprijină, de 
asemenea, formarea și/sau schimburile de 
personal care gestionează și exploatează 
infrastructurile de cercetare.

Obiectivele sunt încurajarea 
infrastructurilor de cercetare să aibă rol de 
pionierat în privința adoptării tehnologiei, 
să promoveze parteneriatele cu 
întreprinderile în domeniul cercetării și 
dezvoltării, pentru a facilita utilizarea 
industrială a infrastructurilor de cercetare și 
pentru a stimula crearea de centre de 
inovare. Această activitate sprijină, de 
asemenea, formarea și/sau schimburile de 
personal care gestionează și exploatează 
infrastructurile de cercetare. Se 
încurajează sinergia și coerența în raport 
cu acțiunile Marie Sklodowska Curie și 
cu Comunităților cunoașterii și inovării 
ale EIT.

Or. en

Amendamentul 973
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt încurajarea 
infrastructurilor de cercetare să aibă rol de 
pionierat în privința adoptării tehnologiei, 
să promoveze parteneriatele cu 
întreprinderile în domeniul cercetării și 

Obiectivele sunt încurajarea 
infrastructurilor de cercetare să aibă rol de 
pionierat în privința adoptării tehnologiei 
revoluționare, să promoveze parteneriatele 
cu întreprinderile în domeniul cercetării și 
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dezvoltării, pentru a facilita utilizarea 
industrială a infrastructurilor de cercetare și 
pentru a stimula crearea de centre de 
inovare. Această activitate sprijină, de 
asemenea, formarea și/sau schimburile de 
personal care gestionează și exploatează 
infrastructurile de cercetare.

dezvoltării, pentru a facilita utilizarea 
industrială a infrastructurilor de cercetare și 
pentru a stimula contribuția lor la crearea 
de centre de inovare. Această activitate 
sprijină, de asemenea, formarea și/sau 
schimburile de personal care gestionează și 
exploatează infrastructurile de cercetare la 
nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 974
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consolidarea politicii europene privind 
infrastructura de cercetare și a cooperării 
internaționale

(c) Consolidarea politicii europene privind 
infrastructura de cercetare și a cooperării 
internaționale, inclusiv prin introducerea 
revizuirii independente inter pares de înalt 
nivel și a prioritizării.

Or. en

Amendamentul 975
Alyn Smith

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor de luare a 
deciziilor și, de asemenea, a activităților de 
cooperare internațională.

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor de luare a 
deciziilor și, de asemenea, a activităților de 
cooperare internațională. Infrastructurile 
europene de cercetare sunt sprijinite în 
activitățile lor de colaborare 
internațională și sunt consultate în 
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procesul elaborării strategiei europene de 
cooperare internațională în cercetare.

Or. en

Amendamentul 976
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor de luare a 
deciziilor și, de asemenea, a activităților 
de cooperare internațională.

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor și 
implementarea evaluării independente de 
înalt nivel și a unui proces decizional 
bazat pe excelență.

Or. en

Amendamentul 977
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile naționale și regionale ar trebui 
puse integral în operă, pentru a sprijini 
edificarea capacității în infrastructura de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 978
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. PRACTICAREA ȘTIINȚEI PENTRU 
SOCIETATE ȘI ÎMPREUNĂ CU 
SOCIETATEA CĂTRE O CERCETARE 
ȘI INOVARE RESPONSABILE
4b.1 Obiectiv specific
Obiectivul specific este acela de a edifica 
o cooperare efectivă între știință și 
societate, de a recruta talente noi pentru
știință și de a asocia excelența științifică 
cu conștientizarea și responsabilitatea 
socială.
Progresele rapide ale cercetării și inovării 
științifice contemporane au condus la 
accentuarea problemelor etice, juridice și 
sociale importante, care impun o relație și 
un angajament consolidat între știință și 
societate.
Pentru a găsi răspunsurile corecte la 
provocările cu care se confruntă Europa, 
în procesul de cercetare și inovare trebuie 
să se implice o diversitate cât mai mare de 
factori. În mod tradițional, interacțiunea 
dintre știință și societate s-a limitat la un 
transfer de cunoștințe unidirecțional, 
descendent, de la experți către cetățeni. 
Înaintarea către o societate deschisă, 
eficientă, democratică și bazată pe 
cunoaștere impune o modificare în sensul 
unui dialog cu un mai pronunțat caracter 
bidirecțional și al unei cooperări mai 
active, dincolo de educația științifică 
tradițională sau de concepția actuală care 
consideră cetățenii drept simpli 
consumatori ai descoperirilor cercetării. 
Această relație dialogică și cooperare 
activă va permite, fără îndoială, științei și 
inovării să devină mai responsabile.
Uniunea are nevoie de toate talentele sale 
pentru a-și majora marja de 
competitivitate într-o economie 
mondializată. Persoane înzestrate cu 
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creativitate există peste tot. Mai mult, 
pentru atingerea numărului net de 1 
milion de cercetători în plus de care este 
nevoie în Europa până în anul 2020, 
pentru îndeplinirea obiectivului unei ținte 
de intensitate a cercetării și dezvoltării de 
3 % din PIB, Uniunea are nevoie ca 
tineretul său să urmeze o carieră 
științifică și are nevoie de o forță de 
muncă diversificată și echilibrată din 
punctul de vedere al genului.
Cu toate acestea, atragerea unui procent 
mai ridicat din tineri în domeniul științei 
și tehnologiei s-a dovedit a fi din ce în ce 
mai dificilă, iar Europa este tot mai 
preocupată de faptul că mulți tineri 
talentați nu optează pentru o carieră în 
aceste domenii. De asemenea, trebuie 
luate măsuri pentru ca persoanele 
implicate într-o carieră științifică sau 
tehnologică să își păstreze entuziasmul și 
motivația și să aibă șansa la dezvoltare 
personală, fără a trebui să renunțe la 
domeniul lor de competență.
Totodată, domeniul științific prezintă un 
dezechilibru clar din punctul de vedere al 
reprezentării bărbaților și femeilor. Dacă 
Europa dorește să se asigure că 
finanțează un program eficace și eficient 
de cercetare și inovare, este necesar să se 
acorde o atenție specială subreprezentării 
femeilor în știință și faptului că 
diferențele de gen din domeniul cercetării 
și inovării nu sunt luate în considerare.
4b.2 Justificare și valoarea adăugată 
pentru Uniune
Îmbunătățirea cooperării dintre știință și 
societate pentru a permite o mărire a 
sprijinului social și politic acordat științei 
și tehnologiei în toate statele membre 
devine din ce în ce mai mult o chestiune 
esențială, pe care actuala criză economică 
a exacerbat-o în mare măsură: în 
societățile democratice, prioritizarea 
investițiilor publice în știință necesită 
existența unei vaste sfere sociale și 
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politice care să împărtășească valorile 
științei, să fie instruită cu privire la 
procesele acesteia și să îi poată 
recunoaște contribuțiile în beneficiul 
cunoașterii, societății și progresului 
economic. Condițiile privind încrederea 
nu pot fi îndeplinite pe baza unui model 
de sus în jos.
Acest lucru nu poate fi realizat decât prin 
dezvoltarea unui dialog fructuos și bogat 
și a unei cooperări active între știință și 
societate, pentru asigurarea unei științe 
mai responsabile și pentru a permite 
elaborarea unor politici mai relevante 
pentru cetățeni. „Laboratorul natural” 
divers pe care îl reprezintă Europa și 
diferitele viziuni de pe întreg teritoriul 
continentului oferă valoarea adăugată 
care consolidează pertinența dialogului 
între diferiții factori implicați.
Mai mult, promovarea în Europa, într-un 
mod atât de interactiv, a unei culturi 
științifice va consolida valorile 
democratice și umaniste și va contribui la 
creșterea interesului pentru știință și 
tehnologie. Starea bună de sănătate a 
sistemului științific și tehnologic 
european depinde de capacitatea acestuia 
de a pune în valoare talentul și ideile, de 
oriunde există ele.
4.3b Linii generale ale activităților
Măsurile ar trebui să vizeze atragerea de 
noi talente în studiul științei și tehnologiei 
în societățile europene și eliminarea 
diferențelor între femei și bărbați la 
nivelul resurselor umane ocupate în 
domeniul cercetării în Uniune. Vor fi 
sprijinite, de asemenea, creșterea 
capacității de integrare a cunoștințelor și 
metodelor științifice și tehnologice în 
procesele decizionale, dezvoltarea de 
mecanisme care să permită extinderea și 
aprofundarea evaluării sociale a 
opțiunilor și care să contribuie la 
prevenirea în continuare a mișcărilor 
populiste și anti-științifice, precum și 
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asigurarea adoptării valorilor etice și 
sociale pe parcursul întregului proces al 
inovării.
Activitățile vor pune accentul pe:
(a) sprijinirea angajării societale în 
cercetare și inovare și promovarea 
cercetării și inovării transdisciplinare, în 
special sprijinirea participării cetățenilor 
la cercetare și inovare;
(b) promovarea egalității de gen prin 
sprijinirea modificărilor organizatorice 
din cadrul instituțiilor de cercetare și a 
celor survenite în ceea ce privește 
elaborarea programelor de cercetare. 
Aceasta cuprinde diferitele sale aspecte 
privind, în special, asigurarea egalității în 
cadrul carierelor desfășurate în cercetare, 
în procesul decizional și includerea 
dimensiunii de gen în conținutul 
cercetării și inovării;
(c) alfabetizarea științifică a cetățenilor 
prin educare formală și informală și 
difuzarea activităților bazate pe știință, 
mai exact în centre științifice și muzee, ca 
necesitate primordială pentru dezvoltarea 
societății viitoare și ca bază pentru 
coexistență în democrație; conferirea, în 
cazul carierelor științifice și tehnologice, 
a unui caracter atractiv pentru tinerii 
studioși și promovarea unei interacțiuni 
sustenabile între școli, instituții de 
cercetare, industrie și organizațiile 
societății civile;
(d) promovarea unui cadru etic pentru 
cercetare și inovare, bazat pe principiile 
etice fundamentale, inclusiv cele care se 
reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația și 
convențiile pertinente ale Uniunii;
(e) lărgirea accesului deschis la 
rezultatele științifice (în special publicare 
și date), pentru a asigura transparența și 
încrederea între actori, ridicarea gradului 
de excelență științifică și competitivitate 
economică;
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(f) dezvoltarea unui cadru de guvernanță 
pentru cercetarea și inovarea 
responsabile, care încurajează actorii 
societali (cercetători, societatea civilă, 
industria, factorii care elaborează 
politicile) să colaboreze pe durata 
întregului proces de cercetare și inovare, 
pentru a-l alinia mai bine, alături de 
rezultate și repercusiuni, la așteptările, 
nevoile și valorile societății;
(g) îmbunătățirea cunoștințelor în materie 
de comunicare cu conținut științific, cu 
scopul ameliorării calității și eficacității 
interacțiunilor dintre oamenii de știință, 
media și publicul general, al monitorizării 
percepției științei de către cetățeni;

Or. en

Amendamentul 979
Edit Herczog

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. RĂSPÂNDIREA EXCELENȚEI ȘI 
LĂRGIREA PARTICIPĂRII
4a.3 Linii generale ale activităților
(m) Sprijinirea participării partenerilor 
suplimentari situați în țări care încă nu
sunt prezente în consorțiul existent la 
proiecte în curs de derulare, cu scopul de 
a ridica nivelul de cunoștințe de 
specialitate, de a extinde sfera și de a 
accelera evoluțiile.

Or. en

Amendamentul 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. RĂSPÂNDIREA EXCELENȚEI ȘI 
LĂRGIREA PARTICIPĂRII
Linii generale ale activităților:
Sprijinirea participării partenerilor 
suplimentari situați în țări care nu sunt 
încă prezente în consorțiile existente.

Or. en

Amendamentul 981
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a menține și 
consolida poziția de lider la nivel mondial 
în domeniul tehnologiilor generice și 
cercetarea și inovarea în domeniul 
spațial, care susțin competitivitatea 
industrială într-o serie de industrii și 
sectoare noi și emergente.

Obiectivul specific este de a menține și 
consolida poziția de lider la nivel mondial, 
prin cercetare și inovare în domeniul 
tehnologiilor generice, care susțin 
competitivitatea industrială într-o serie de 
industrii și sectoare noi și emergente.

Or. en

Amendamentul 982
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mediul de afaceri la nivel mondial se 
schimbă rapid, iar obiectivele Strategiei 

Mediul de afaceri la nivel mondial se 
schimbă rapid, iar obiectivele Strategiei 
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Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii ridică 
provocări și oferă oportunități industriei 
europene. Europa trebuie să accelereze 
inovarea, transformarea cunoștințelor 
generate pentru a susține și a îmbunătăți 
produsele, serviciile și piețele existente, 
precum și pentru a crea altele noi. Inovarea 
ar trebui exploatată în sensul cel mai larg, 
mergând dincolo de tehnologie, pentru a 
include aspectele antreprenoriale, 
organizaționale și sociale.

Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii ridică 
provocări și oferă oportunități industriei 
europene. Europa trebuie să accelereze 
inovarea, transformarea cunoștințelor 
generate pentru a susține și a îmbunătăți 
calitatea și sustenabilitatea produselor, 
serviciilor și piețelor existente, precum și 
pentru a crea altele noi. Inovarea ar trebui 
exploatată în sensul cel mai larg, mergând 
dincolo de tehnologie, pentru a include 
aspectele antreprenoriale, organizaționale 
și sociale.

Or. en

Amendamentul 983
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mediul de afaceri la nivel mondial se 
schimbă rapid, iar obiectivele Strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii ridică 
provocări și oferă oportunități industriei 
europene. Europa trebuie să accelereze 
inovarea, transformarea cunoștințelor 
generate pentru a susține și a îmbunătăți 
produsele, serviciile și piețele existente, 
precum și pentru a crea altele noi. Inovarea 
ar trebui exploatată în sensul cel mai larg, 
mergând dincolo de tehnologie, pentru a 
include aspectele antreprenoriale, 
organizaționale și sociale.

Mediul de afaceri la nivel mondial se 
schimbă rapid, iar obiectivele Strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii ridică 
provocări și oferă oportunități industriei 
europene. Europa trebuie să accelereze 
inovarea, transformarea cunoștințelor 
generate pentru a susține și a îmbunătăți 
produsele, serviciile și piețele existente, 
precum și pentru a crea altele noi. Inovarea 
ar trebui exploatată în sensul cel mai larg, 
mergând dincolo de tehnologie, pentru a 
include aspectele antreprenoriale, 
organizaționale, sociale și de securitate.

Or. en

Amendamentul 984
Britta Thomsen
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
materialelor avansate, biotehnologiei, 
fabricării și prelucrării avansate și în 
domeniul spațial.

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și 
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
materialelor avansate, Tehnologiei bazate 
pe energie regenerabilă și biotehnologiei 
fabricării și prelucrării avansate și în 
domeniul spațial.

Or. en

Justificare

UE a fost leagănul inovării în domeniul energiei regenerabile, iar industria europeană a 
energiilor regenerabile reprezintă un număr din ce în ce mai mare de locuri de muncă, 
oportunități semnificative și din ce în ce mai mari de export și continuă să fie un lider 
mondial. Pentru ca Europa să-și păstreze avantajul de prim intervenient și lider mondial în 
acest domeniu, UE trebuie să-și mențină avântul în materie de cercetare și dezvoltare în 
sprijinul industriei sale a energiilor regenerabile.

Amendamentul 985
Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și 
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
materialelor avansate, biotehnologiei, 
fabricării și prelucrării avansate și în 
domeniul spațial.

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și 
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
tehnologiilor cuantice, materialelor 
avansate, biotehnologiei, fabricării și 
prelucrării avansate și în domeniul spațial.
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Amendamentul 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și 
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
materialelor avansate, biotehnologiei, 
fabricării și prelucrării avansate și în 
domeniul spațial.

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și 
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
materialelor avansate, biotehnologiei,
acvatehnologiilor, fabricării și prelucrării 
avansate și în domeniul spațial.

Or. en

Amendamentul 987
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și 
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
materialelor avansate, biotehnologiei, 
fabricării și prelucrării avansate și în 
domeniul spațial.

Pentru a se afla în fruntea concurenței la 
nivel mondial cu o bază tehnologică și 
capacități industriale puternice, este 
necesară creșterea investițiilor strategice în 
cercetare, dezvoltare, validare și testare în 
domeniile tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), nanotehnologiilor, 
opticii cuantice, materialelor avansate, 
biotehnologiei, fabricării și prelucrării 
avansate, roboticii și în domeniul spațial.

Or. de
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Amendamentul 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deținerea și utilizarea cu succes a 
tehnologiilor generice de către industria 
europeană reprezintă un factor cheie în 
consolidarea productivității și a capacității 
de inovare ale Europei și în a se asigura că 
Europa dispune de o economie avansată, 
durabilă și competitivă, că deține poziția de 
lider în sectoarele aplicării tehnologiilor 
înalte și că are capacitatea de a dezvolta 
soluții eficace pentru provocările societale. 
Caracteristica de a se propaga rapid a unor 
astfel de activități poate stimula progresul 
în continuare prin invenții și aplicații 
complementare, asigurându-se astfel un 
randament mai sporit al investițiilor în 
tehnologiile respective decât în oricare alt 
domeniu.

Deținerea și punerea în operă cu succes a 
tehnologiilor generice de către industria 
europeană reprezintă un factor cheie în 
consolidarea productivității și a capacității 
de inovare ale Europei și în a se asigura că 
Europa dispune de o economie avansată, 
durabilă și competitivă, că deține poziția de 
lider în sectoarele aplicării tehnologiilor 
înalte și că are capacitatea de a dezvolta 
soluții eficace pentru provocările societale. 
Caracteristica de a se propaga rapid a unor 
astfel de activități poate stimula progresul 
în continuare prin invenții și aplicații 
complementare, asigurându-se astfel un 
randament mai sporit al investițiilor în 
tehnologiile respective decât în oricare alt 
domeniu. Dezvoltarea unor structuri pilot 
complementare sau spin-off-uri provenind 
din proiecte de cercetare este sprijinită 
prin instrumente flexibile, cum sunt 
cererile deschise.

Or. en

Amendamentul 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deținerea și utilizarea cu succes a 
tehnologiilor generice de către industria 
europeană reprezintă un factor cheie în 
consolidarea productivității și a capacității 

Deținerea și punerea în operă cu succes a 
tehnologiilor generice de către industria 
europeană reprezintă un factor cheie în 
consolidarea productivității și a capacității 
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de inovare ale Europei și în a se asigura că 
Europa dispune de o economie avansată, 
durabilă și competitivă, că deține poziția de 
lider în sectoarele aplicării tehnologiilor 
înalte și că are capacitatea de a dezvolta 
soluții eficace pentru provocările societale. 
Caracteristica de a se propaga rapid a unor 
astfel de activități poate stimula progresul 
în continuare prin invenții și aplicații 
complementare, asigurându-se astfel un 
randament mai sporit al investițiilor în 
tehnologiile respective decât în oricare alt 
domeniu.

de inovare ale Europei și în a se asigura că 
Europa dispune de o economie avansată, 
durabilă și competitivă, că deține poziția de 
lider în sectoarele aplicării tehnologiilor 
înalte și că are capacitatea de a dezvolta 
soluții eficace pentru provocările societale. 
Caracteristica de a se propaga rapid a unor 
astfel de activități poate stimula progresul 
în continuare prin invenții și aplicații 
complementare, asigurându-se astfel un 
randament mai sporit al investițiilor în 
tehnologiile respective decât în oricare alt 
domeniu. Dezvoltarea unor spin-off-uri 
provenind din proiecte de cercetare este 
sprijinită prin instrumente flexibile, cum 
sunt cererile deschise.

Or. en

Amendamentul 990
Philippe Lamberts

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deținerea și utilizarea cu succes a 
tehnologiilor generice de către industria 
europeană reprezintă un factor cheie în 
consolidarea productivității și a capacității 
de inovare ale Europei și în a se asigura că 
Europa dispune de o economie avansată, 
durabilă și competitivă, că deține poziția de 
lider în sectoarele aplicării tehnologiilor 
înalte și că are capacitatea de a dezvolta 
soluții eficace pentru provocările societale. 
Caracteristica de a se propaga rapid a unor 
astfel de activități poate stimula progresul 
în continuare prin invenții și aplicații 
complementare, asigurându-se astfel un 
randament mai sporit al investițiilor în 
tehnologiile respective decât în oricare alt 
domeniu.

Deținerea și punerea în operă cu succes a 
tehnologiilor generice de către industria 
europeană reprezintă un factor cheie în 
consolidarea productivității și a capacității 
de inovare ale Europei și în a se asigura că 
Europa dispune de o economie avansată, 
durabilă și competitivă, că deține poziția de 
lider în sectoarele aplicării tehnologiilor 
înalte și că are capacitatea de a dezvolta 
soluții eficace și sustenabile pentru 
provocările societale. Caracteristica de a se 
propaga rapid a unor astfel de activități 
poate stimula progresul în continuare prin 
invenții și aplicații complementare, 
asigurându-se astfel un randament mai 
sporit al investițiilor în tehnologiile 
respective decât în oricare alt domeniu.

Or. en
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Amendamentul 991
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste activități vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativelor 
emblematice ale Strategiei „Europa 2020” 
privind o Uniune a inovării, o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, o politică industrială adaptată 
erei globalizării și o agendă digitală pentru 
Europa, precum și la îndeplinirea 
obiectivelor politicii în domeniul spațial a 
Uniunii.

Aceste activități vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor inițiativelor 
emblematice ale Strategiei „Europa 2020” 
privind o Uniune a inovării, o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, o politică industrială adaptată 
erei globalizării și o agendă digitală pentru 
Europa și Strategia de securitate a Uniunii 
Europene, precum și la îndeplinirea 
obiectivelor politicii în domeniul spațial a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 992
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile din cadrul componentei 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agenda privind cercetarea și 
inovarea definite de sectorul industrial și 
mediul de afaceri împreună cu
comunitatea de cercetare și se 
concentrează în mare măsură pe stimularea 
investițiilor în sectorul privat.

Activitățile din cadrul componentei 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agendele privind cercetarea 
și inovarea definite în colaborare cu
sectorul industrial și mediul de afaceri,
comunitatea de cercetare și cu alte 
organizații interesate, precum 
organizațiile societății civile. Aceste 
activități vor avea ca scop nu numai 
tratarea nevoilor și preocupărilor comune 
dintr-un anumit sector, ci și sprijinirea 
implementării obiectivelor de politică din 
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sectoarele specifice în cauză. Activitățile 
se vor concentra în mare măsură pe 
stimularea investițiilor în sectorul privat.

Or. en

Amendamentul 993
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile din cadrul componentei 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agenda privind cercetarea și 
inovarea definite de sectorul industrial și 
mediul de afaceri împreună cu comunitatea 
de cercetare și se concentrează în mare 
măsură pe stimularea investițiilor în 
sectorul privat.

Activitățile din cadrul componentei 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agenda privind cercetarea și 
inovarea definite de sectorul industrial și 
mediul de afaceri împreună cu comunitatea 
de cercetare și platformele tehnologice 
europene și se concentrează în mare 
măsură pe stimularea investițiilor în 
sectorul privat.

Or. en

Amendamentul 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile din cadrul componentei 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agenda privind cercetarea și 
inovarea definite de sectorul industrial și 
mediul de afaceri împreună cu comunitatea 
de cercetare și se concentrează în mare 
măsură pe stimularea investițiilor în 
sectorul privat.

Activitățile din cadrul componentei 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” se vor baza în 
primul rând pe agendele privind cercetarea 
și inovarea definite de sectorul industrial, 
mediul de afaceri și IMM-uri, împreună 
cu comunitatea de cercetare și se 
concentrează în mare măsură pe stimularea 
investițiilor și inovare în sectorul privat.
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Amendamentul 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Integrarea tehnologiilor generice în soluții 
pentru provocările societale va fi sprijinită 
împreună cu provocările relevante. 
Aplicațiile tehnologiilor generice care nu 
intră în sfera provocărilor societale, dar 
care sunt importante pentru consolidarea 
competitivității industriei europene, vor fi 
sprijinite în cadrul componentei „Poziția de 
lider în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”.

Integrarea tehnologiilor generice în soluții 
pentru provocările societale va fi sprijinită 
împreună cu provocările relevante. 
Aplicațiile tehnologiilor generice care nu 
intră în sfera provocărilor societale, dar 
care sunt importante pentru consolidarea 
competitivității industriei europene, vor fi 
sprijinite în cadrul componentei „Poziția de 
lider în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”. Pentru aplicarea eficientă a 
tehnologiilor-cheie generice și din 
domeniul informațiilor și comunicațiilor 
în cadrul priorității Provocări societale 
trebuie instituit un mecanism de 
coordonare.

Or. en

Amendamentul 996
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe 
activități demonstrative, pe bancuri de 

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe activități de cercetare și 
dezvoltare și inovare în stadiile 
precomercial și precompetitiv. Finanțarea 
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testare și laboratoare vii (living labs) și pe 
crearea de prototipuri și validarea de 
produse în liniile pilot. Activitățile vor fi 
concepute pentru a crește competitivitatea 
industrială, stimulând sectorul industrial, și
în special IMM-urile, să facă mai multe 
investiții în cercetare și inovare.

urmărește găsirea unor soluții pentru 
barierele tehnologice comune, mai curând 
decât identificarea unor câștigători  sau 
finanțarea unor anumite linii de 
producție. Activitățile vor fi concepute 
pentru a crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial să-și 
amelioreze în special resursele și eficiența 
energetică să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.. Activitățile sprijină în 
special IMM-urile, pentru a avea acces 
mărit la activitățile de cercetare și 
inovare.

Or. en

Amendamentul 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare. Activitățile 
consecutive pentru proiecte ca pilotarea, 
demonstrarea și preluarea sunt sprijinite 
prin instrumente flexibile, cum sunt 
chemările deschise.

Or. en
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Amendamentul 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare. Activitățile 
consecutive pentru proiecte ca pilotarea, 
demonstrarea și preluarea sunt sprijinite 
prin instrumente flexibile, cum sunt 
chemările deschise.

Or. en

Amendamentul 999
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, standardizare, pe bancuri 
de testare și laboratoare vii (living labs) și 
pe crearea de prototipuri și validarea de 
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pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.

produse în liniile pilot. Activitățile vor fi 
concepute pentru a crește competitivitatea 
industrială, stimulând sectorul industrial, și 
în special IMM-urile, să facă mai multe 
investiții în cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, proiecte novatoare la scară 
mică sau medie pentru deschiderea 
drumului către proiecte la scară mare, pe 
bancuri de testare și laboratoare vii (living 
labs) și pe crearea de prototipuri și 
validarea de produse în liniile pilot. 
Activitățile vor fi concepute pentru a crește 
competitivitatea industrială, stimulând 
sectorul industrial, și în special IMM-urile, 
să facă mai multe investiții în cercetare și 
inovare.

Or. en

Amendamentul 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.

Proiectele la scară mică și medie 
beneficiază de o atenție substanțială.

Or. en

Amendamentul 1002
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea va include atât activitățile 
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare.

Abordarea va include atât activitățile
incluse în agendă, cât și domenii mai 
deschise pentru promovarea proiectelor și 
soluțiilor revoluționare. Se va pune 
accentul pe cercetare și dezvoltare, pe 
programe pilot de anvergură și pe activități 
demonstrative, pe bancuri de testare și 
laboratoare vii (living labs) și pe crearea de 
prototipuri și validarea de produse în liniile 
pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a 
crește competitivitatea industrială, 
stimulând sectorul industrial, și în special 
IMM-urile, să facă mai multe investiții în 
cercetare și inovare. Proiectele la scară 
mică și medie beneficiază de o atenție 
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substanțială.

Or. en

Amendamentul 1003
Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, tehnologia cuantică, 
biotehnologiile, materialele avansate și 
sistemele de producție avansate. Aceste 
tehnologii multidisciplinare care necesită 
cunoștințe avansate și investiții masive de 
capital privesc diverse sectoare, oferind 
premisele unui avantaj concurențial 
semnificativ pentru industria europeană. O 
abordare integrată care promovează 
combinarea, convergența și efectul de 
multiplicare pe orizontală a TGE în diferite 
cicluri de inovare și lanțuri valorice, poate 
produce rezultate de cercetare promițătoare 
și deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en
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Amendamentul 1004
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, inovarea ecologică, 
biotehnologiile, materialele avansate și 
sistemele de producție avansate. Aceste 
tehnologii multidisciplinare care necesită 
cunoștințe avansate și investiții masive de 
capital privesc diverse sectoare, oferind 
premisele unui avantaj concurențial 
semnificativ pentru industria europeană. O 
abordare integrată care promovează 
combinarea, convergența și efectul de 
multiplicare pe orizontală a TGE în diferite 
cicluri de inovare și lanțuri valorice, poate 
produce rezultate de cercetare promițătoare 
și deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport,
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en
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Amendamentul 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
acvatehnologia, materialele avansate și 
sistemele de producție avansate. Aceste 
tehnologii multidisciplinare care necesită 
cunoștințe avansate și investiții masive de 
capital privesc diverse sectoare, oferind 
premisele unui avantaj concurențial 
semnificativ pentru industria europeană. O 
abordare integrată care promovează 
combinarea, convergența și efectul de 
multiplicare pe orizontală a TGE în diferite 
cicluri de inovare și lanțuri valorice, poate 
produce rezultate de cercetare promițătoare 
și deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en

Amendamentul 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras



AM\907534RO.doc 157/169 PE492.761v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate, agricultură etc. 
Numeroasele interacțiuni ale TGE și ale 
tehnologiilor generice vor fi exploatate, 
prin urmare, într-o manieră flexibilă, ca o 
sursă importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en

Amendamentul 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate, agricultură etc. 
Numeroasele interacțiuni ale TGE și ale 
tehnologiilor generice vor fi exploatate, 
prin urmare, într-o manieră flexibilă, ca o 
sursă importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en

Amendamentul 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate, agricultură etc. 
Numeroasele interacțiuni ale TGE și ale 
tehnologiilor generice vor fi exploatate, 
prin urmare, într-o manieră flexibilă, ca o 
sursă importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

Există un potențial major în ceea ce privește aplicarea tehnologiilor generice și transversale 
în agricultură.

Amendamentul 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate, agricultură etc. 
Numeroasele interacțiuni ale TGE și ale 
tehnologiilor generice vor fi exploatate, 
prin urmare, într-o manieră flexibilă, ca o 
sursă importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

Utilizarea în agricultură a tehnologiilor generice și a celor transversale este extrem de 
promițătoare, în special prin intermediul sectoarelor care produc materii prime agricole și 
care joacă un rol important în dezvoltarea competitivității agriculturii europene.
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Amendamentul 1010
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, atât ale cercetării 
științifice (în special matematică), cât și 
ale cercetării tehnologice, oferind 
premisele unui avantaj concurențial 
semnificativ pentru industria europeană. O 
abordare integrată care promovează 
combinarea, convergența și efectul de 
multiplicare pe orizontală a TGE în diferite 
cicluri de inovare și lanțuri valorice, poate 
produce rezultate de cercetare teoretică și 
aplicată promițătoare și deschide calea 
unor noi tehnologii, produse, servicii și 
aplicații noi industriale (de exemplu, în 
domeniul spațial, transport, mediu, sănătate 
etc. Numeroasele interacțiuni ale TGE și 
ale tehnologiilor generice vor fi exploatate, 
prin urmare, într-o manieră flexibilă, ca o 
sursă importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en
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Amendamentul 1011
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 
inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, robotica, 
nanotehnologiile, optica cuantică, 
biotehnologiile, materialele avansate și 
sistemele de producție avansate. Aceste 
tehnologii multidisciplinare care necesită 
cunoștințe avansate și investiții masive de 
capital privesc diverse sectoare, oferind 
premisele unui avantaj concurențial 
semnificativ pentru industria europeană. O 
abordare integrată care promovează 
combinarea, convergența și efectul de 
multiplicare pe orizontală a TGE în diferite 
cicluri de inovare și lanțuri valorice, poate 
produce rezultate de cercetare promițătoare 
și deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. de

Amendamentul 1012
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare. În anumite cazuri, acest 
lucru va necesita, de asemenea, acțiuni 
finanțate în comun în cadrul componentei 
tehnologii generice și industriale și a 
componentei provocări societale, și va 
include finanțare comună pentru 
parteneriatele public-privat care urmăresc 
dezvoltarea de tehnologii și aplicarea 
acestora în vederea abordării provocărilor 
societale.

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare.

Or. en

Justificare

Această estompare a limitelor dintre piloni și buget prin cofinanțarea PPP atât din 
prioritatea Provocări societale, cât și din prioritatea Poziția de lider în sectorul industrial nu 
este acceptabilă. În principiu, aceste PPP ar putea absorbi o mare parte din bani.

Amendamentul 1013
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
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major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare. În anumite cazuri, acest 
lucru va necesita, de asemenea, acțiuni 
finanțate în comun în cadrul componentei 
tehnologii generice și industriale și a 
componentei provocări societale, și va 
include finanțare comună pentru 
parteneriatele public-privat care urmăresc 
dezvoltarea de tehnologii și aplicarea 
acestora în vederea abordării provocărilor 
societale.

major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective, inclusiv a societății civile, în 
stabilirea priorităților și în implementare. 
În anumite cazuri, acest lucru va necesita, 
de asemenea, acțiuni finanțate în comun în 
cadrul componentei tehnologii generice și 
industriale și a componentei provocări 
societale, și va include finanțare comună 
pentru parteneriatele public-privat și 
pentru parteneriatele cu organizațiile 
societății civile care urmăresc dezvoltarea 
de tehnologii și de inovații și aplicarea 
acestora în vederea abordării provocărilor 
societale.

Or. en

Amendamentul 1014
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare. În anumite cazuri, acest 
lucru va necesita, de asemenea, acțiuni 
finanțate în comun în cadrul componentei 

Pentru toate tehnologiile generice și 
industriale, inclusiv TGE, un obiectiv 
major îl va reprezenta promovarea 
interacțiunilor între tehnologii, precum și 
cu aplicațiile în domeniul provocărilor 
societale. De acest lucru se va ține seama 
pe deplin în elaborarea și implementarea a 
agendelor și priorităților. Acest lucru 
necesită implicarea totală a părților 
interesate care reprezintă diversele 
perspective în stabilirea priorităților și în 
implementare. În anumite cazuri, acest 
lucru va necesita, de asemenea, acțiuni 
finanțate în comun în cadrul componentei 
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tehnologii generice și industriale și a 
componentei provocări societale, și va 
include finanțare comună pentru 
parteneriatele public-privat care urmăresc 
dezvoltarea de tehnologii și aplicarea 
acestora în vederea abordării provocărilor 
societale.

tehnologii generice și industriale și a 
componentei provocări societale, și va 
include finanțare comună pentru 
parteneriatele public-privat și pentru 
parteneriatele cu organizațiile societății 
civile care urmăresc dezvoltarea de 
tehnologii și metode și aplicarea acestora 
în vederea abordării provocărilor societale.

Or. en

Amendamentul 1015
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu, dar în mod curent 
este fragmentată în programe naționale 
derulate de anumit număr de state membre 
ale Uniunii. Coordonarea și investițiile la 
nivelul Uniunii în cercetarea în domeniul 
spațial sunt necesare (cf. articolul 189 din 
TFUE) pentru a menține avantajul 
concurențial, pentru a proteja 
infrastructura spațială a Uniunii, cum ar 
fi Galileo și pentru a susține rolul viitor al 
Uniunii în domeniul spațial. În plus, 
serviciile și aplicațiile inovatoare din aval 
care folosesc informațiile furnizate de 
sectorul spațial reprezintă o sursă 
importantă de creștere economică și de 
creare de locuri de muncă.

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu, dar în mod curent 
este fragmentată în programe naționale 
derulate de anumit număr de state membre 
ale Uniunii. Coordonarea și investițiile la 
nivelul Uniunii în cercetarea în domeniul 
spațial sunt necesare (cf. articolul 189 din 
TFUE) pentru a menține avantajul 
concurențial și pentru a susține rolul viitor 
al Uniunii în domeniul spațial. În plus, 
serviciile și aplicațiile inovatoare din aval 
care folosesc informațiile furnizate de 
sectorul spațial pot reprezenta o sursă 
importantă de creștere economică și de 
creare de locuri de muncă.

Or. en
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Justificare

Orizont 2020 nu ar trebui să finanțeze infrastructura spațială, ci numai cercetarea spațială, 
inclusiv dezvoltarea aplicațiilor de navigare prin satelit.

Amendamentul 1016
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu, dar în mod curent 
este fragmentată în programe naționale 
derulate de anumit număr de state 
membre ale Uniunii. Coordonarea și 
investițiile la nivelul Uniunii în cercetarea 
în domeniul spațial sunt necesare (cf. 
articolul 189 din TFUE) pentru a menține 
avantajul concurențial, pentru a proteja 
infrastructura spațială a Uniunii, cum ar fi 
Galileo și pentru a susține rolul viitor al 
Uniunii în domeniul spațial. În plus, 
serviciile și aplicațiile inovatoare din aval 
care folosesc informațiile furnizate de 
sectorul spațial reprezintă o sursă 
importantă de creștere economică și de 
creare de locuri de muncă.

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu. Coordonarea și 
investițiile la nivelul Uniunii în cercetarea 
în domeniul spațial sunt necesare (cf. 
articolul 189 din TFUE) pentru a menține 
avantajul concurențial, pentru a proteja 
infrastructura spațială a Uniunii, cum ar fi 
Galileo și pentru a susține rolul viitor al 
Uniunii în domeniul spațial. Aceasta se va 
realiza în strânsă cooperare cu agențiile 
spațiale naționale și cu Agenția Spațială 
Europeană. În plus, serviciile și aplicațiile 
inovatoare din aval care folosesc 
informațiile furnizate de sectorul spațial 
reprezintă o sursă importantă de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă, 
iar dezvoltarea lor reprezintă o 
oportunitate importantă pentru Uniune.

Or. en

Justificare

Atunci când este pertinentă, ar trebui prevăzută cooperarea cu agențiile spațiale ale statelor 
membre.
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Amendamentul 1017
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amendamentul Spațiul reprezintă un sector 
care se dezvoltă rapid și oferă informații 
vitale pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu, dar în mod curent 
este fragmentată în programe naționale 
derulate de anumit număr de state membre 
ale Uniunii. Coordonarea și investițiile la 
nivelul Uniunii în cercetarea în domeniul 
spațial sunt necesare (cf. articolul 189 din 
TFUE) pentru a menține avantajul 
concurențial, pentru a proteja infrastructura 
spațială a Uniunii, cum ar fi Galileo și 
pentru a susține rolul viitor al Uniunii în 
domeniul spațial. În plus, serviciile și 
aplicațiile inovatoare din aval care folosesc 
informațiile furnizate de sectorul spațial 
reprezintă o sursă importantă de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă.

Amendamentul Spațiul reprezintă un sector 
care se dezvoltă rapid și oferă informații 
vitale pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu, dar în mod curent 
este fragmentată în programe naționale 
derulate de anumit număr de state membre 
ale Uniunii. Coordonarea și investițiile la 
nivelul Uniunii în cercetarea în domeniul 
spațial sunt necesare (cf. articolul 189 din 
TFUE) pentru a menține avantajul 
concurențial, de exemplu în sectoarele 
comerciale foarte competitive, cum sunt 
telecomunicațiile, pentru a proteja 
infrastructura spațială a Uniunii, cum ar fi 
Galileo și pentru a susține rolul viitor al 
Uniunii în toate sectoarele spațiale care 
răspund provocărilor societale ale UE 
și/sau generează numeroase locuri de 
muncă de înaltă calificare localizate în 
Europa.. În plus, serviciile și aplicațiile 
inovatoare din aval care folosesc 
informațiile furnizate de sectorul spațial 
reprezintă și o sursă importantă de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă.

Or. fr

Amendamentul 1018
Hermann Winkler
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa poate atinge masa critică prin 
crearea de parteneriate, clustere și rețele, 
prin standardizare, promovarea cooperării 
între diferite discipline științifice și 
tehnologice și sectoare cu nevoi similare de 
cercetare și dezvoltare, fapt ce conduce la 
descoperiri, tehnologii noi și soluții 
inovatoare.

Europa poate atinge masa critică prin 
crearea de parteneriate, clustere și rețele, 
prin standardizare, promovarea cooperării 
între diferite discipline științifice și 
tehnologice și sectoare cu nevoi similare de 
cercetare și dezvoltare, fapt ce conduce la 
descoperiri, tehnologii noi și soluții 
inovatoare. Proiectele în colaborare 
constituie o țintă majoră de finanțare în 
acest domeniu.

Or. de

Amendamentul 1019
Vicky Ford
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Elaborarea și implementarea agendelor de 
cercetare și inovare prin parteneriate 
public-privat, crearea de legături efective 
între industrie și mediul academic, efectul 
de levier al investițiilor suplimentare, 
accesul la finanțare de risc, standardizarea 
și sprijinirea achizițiilor înainte de 
comercializare, precum și a achiziționării 
de produse și servicii inovatoare sunt toate 
aspecte esențiale în abordarea 
competitivității.

Elaborarea și implementarea agendelor de 
cercetare și inovare prin platforme
tehnologice europene, parteneriate public-
privat, crearea de legături efective între 
industrie și mediul academic, efectul de 
levier al investițiilor suplimentare, accesul 
la finanțare de risc, standardizarea și 
sprijinirea achizițiilor înainte de 
comercializare, precum și a achiziționării 
de produse și servicii inovatoare sunt toate 
aspecte esențiale în abordarea 
competitivității.

Or. en

Amendamentul 1020
Catherine Trautmann
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Colaborarea la nivelul Uniunii Europene 
poate sprijini, de asemenea, oportunități 
comerciale, prin dezvoltarea unor 
standarde europene sau internaționale 
pentru produsele, serviciile și tehnologiile 
noi care apar. Se vor promova activități în 
sprijinul standardizării și interoperabilității, 
al siguranței și al activităților de 
prereglementare.

Colaborarea la nivelul Uniunii Europene 
trebuie să sprijine, de asemenea, 
oportunități comerciale, prin dezvoltarea 
unor standarde europene sau internaționale 
pentru produsele, serviciile și tehnologiile 
noi care apar. Această reflecție este 
rezultatul consultării ansamblului 
actorilor din sectorul în cauză, fie că ei 
aparțin domeniului științific sau 
industrial, astfel încât să se creeze o 
dinamică pozitivă în jurul dezvoltării 
acestor norme. Se vor promova activități 
în sprijinul standardizării și 
interoperabilității, al siguranței și al 
activităților de prereglementare.

Or. fr


