
AM\907542RO.doc PE492.762v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2011/0399(COD)

2.7.2012

AMENDAMENTELE
109 - 391

Proiect de raport
Christian Ehler
(PE489.632v01-00)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

Propunere de regulament
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))



PE492.762v01-00 2/162 AM\907542RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\907542RO.doc 3/162 PE492.762v01-00

RO

Amendamentul 109
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Orizont 2020” ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
consolidarea poziției de lider a UE în 
sectorul industrial, la creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă în Europa și ar 
trebui să reflecte viziunea strategică din 
Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 
2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

(2) „Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
bunăstarea cetățenilor, dezvoltarea 
economică, durabilitatea mediului, 
consolidarea poziției de lider a UE în 
sectorul industrial, la prosperitatea și 
ocuparea forței de muncă în Europa și ar 
trebui să reflecte viziunea strategică din 
Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 
2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

Or. en

Amendamentul 110
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
consolidarea poziției de lider a UE în 
sectorul industrial, la creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă în Europa și ar 
trebui să reflecte viziunea strategică din 
Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 

(2) „Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
îmbunătățirea bunăstării publice, 
asigurarea durabilității sociale, 
economice și a mediului și consolidarea 
poziției de lider a UE în sectorul industrial, 
la prosperitatea, creșterea economică și 
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2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

ocuparea forței de muncă în Europa și ar 
trebui să reflecte viziunea strategică din 
Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 
2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

Or. es

Justificare

Amendamentul introduce o serie de obiective care respectă întru totul obiectivele strategiei 
Europa 2020, care ar trebui îndeplinite la punerea în aplicare a programului „Orizont 
2020”.

Amendamentul 111
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
consolidarea poziției de lider a UE în 
sectorul industrial, la creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă în Europa și ar 
trebui să reflecte viziunea strategică din 
Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 
2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

(2) „Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
bunăstarea cetățenilor, durabilitatea 
socială, economică și ecologică, 
consolidarea poziției de lider a UE în 
sectorul industrial, la creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă în Europa și ar 
trebui să reflecte viziunea strategică din 
Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 
2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

Or. en
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Amendamentul 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
consolidarea poziției de lider a UE în 
sectorul industrial, la creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă în Europa și ar 
trebui să reflecte viziunea strategică din 
Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 
2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

(2) „Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare pentru a contribui în mod direct la 
consolidarea poziției de lider a UE în 
sectorul industrial, la creșterea economică 
durabilă și ocuparea forței de muncă în 
Europa și ar trebui să reflecte viziunea 
strategică din Comunicarea Comisiei din 6 
octombrie 2010 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
„Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 
2020 O Uniune a inovării”, prin care 
Comisia se angajează să simplifice radical 
accesul participanților.

Or. en

Amendamentul 113
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Orizont 2020”ar trebui să sprijine 
realizarea și funcționarea spațiului 
european de cercetare în cadrul căruia 
cercetătorii, cunoștințele științifice și 
tehnologiile circulă liber, prin consolidarea 
cooperării între Uniune și statele membre, 
în special prin aplicarea unui set coerent de 
norme.

(3) „Orizont 2020”ar trebui să sprijine 
realizarea și funcționarea spațiului 
european de cercetare în cadrul căruia 
cercetătorii, cunoștințele științifice și 
tehnologiile circulă liber, prin consolidarea 
atât a cooperării dintre Uniune și statele 
membre, cât și dintre statele membre, în 
special prin aplicarea unui set coerent de 
norme.

Or. en
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Amendamentul 114
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Accesibilitatea cererilor pentru 
brevete, a normelor, a publicațiilor sau a 
oricăror altor instrumente de diseminare, 
inclusiv în format electronic, legate de 
rezultatele proiectelor finanțate de 
„Orizont 2020”, necesită existența unor 
formate accesibile tuturor. Formatele 
accesibile includ, dar nu se limitează la 
acestea, caracterele mărite, scrierea 
Braille, text ușor de citit, format audio, 
video și electronic.

Or. en

Justificare

Persoanele cu dizabilități ar trebui să aibă acces egal la cererile pentru brevete, norme, 
publicații sau orice alte instrumente de diseminare, inclusiv în formă electronică, legate de 
rezultatele proiectelor finanțate de „Orizont 2020”, cu atât mai mult cu cât este vorba de 
finanțare publică.

Amendamentul 115
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Programul „Orizont 2020”ar trebui 
să acopere toate costurile suplimentare 
legate de participarea cercetătorilor și a 
altor persoane cu dizabilități la proiectele 
finanțate de „Orizont 2020”. Toate 
costurile suplimentare legate de 
dizabilități ar trebui să fie eligibile. Aceste 
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costuri includ, printre altele, interpretarea 
în limbajul semnelor, formatul Braille, 
transcrierea textului în timp real, inclusiv 
sisteme de transcriere simultană, 
furnizarea de asistență personală și 
utilizarea unor clădiri accesibile pentru 
evenimente.

Or. en

Justificare

Pentru a permite cercetătorilor și altor persoane cu dizabilități să contribuie pe deplin la 
proiectele de cercetare finanțate de „Orizont 2020”, normele de finanțare UE ar trebui să 
permită acoperirea din fondurile suplimentare a tuturor cheltuielilor legate de dizabilități, 
considerate drept servicii rezonabile în politica și programele de cercetare.

Amendamentul 116
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până cel târziu în 2017, Comisia ar 
trebui să desfășoare o evaluare 
intermediară a normelor de participare în 
vederea unei simplificări oportune a 
procedurilor și a creșterii participării la 
programe. Aceasta ar trebui să analizeze 
posibilitatea participanților din toate 
regiunile și a IMM-urilor de a accede 
fondurile, precum și participarea 
echilibrată a femeilor și bărbaților, 
examinându-se  posibilitățile privind 
simplificările ulterioare. La propunerea 
Comisiei, normele de participare ar putea 
fi adaptate de legislatură, dacă este cazul, 
o dată în cursul perioadei de aplicare a 
programului „Orizont 2020”.

Or. de
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Justificare

Este necesară o evaluare permanentă a impactului simplificării radicale a normelor de 
participare, precum și posibilitatea de adaptare a legislației.

Amendamentul 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura coerența cu alte 
programe de finanțare ale Uniunii, 
„Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului din […] privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
anual al Uniunii și Regulamentul delegat al 
Comisiei (UE) nr. X/X din […] de 
modificare a normelor detaliate pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului 
financiar.

(5) Pentru a se asigura coerența cu alte 
programe de finanțare ale Uniunii, 
„Orizont 2020”ar trebui să fie pus în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului din […] privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
anual al Uniunii și Regulamentul delegat al 
Comisiei (UE) nr. X/X din […] de 
modificare a normelor detaliate pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului 
financiar. Cu toate acestea, ar trebui să se 
asigure flexibilitatea necesară pentru 
adoptarea de norme specifice care să țină 
seama de caracteristicile domeniului de 
cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui să se asigure o abordare 
integrată prin reunirea activităților din 
cadrul celui de-al șaptelea program-cadru 

(6) Ar trebui să se asigure o abordare 
integrată prin reunirea activităților din 
cadrul celui de-al șaptelea program-cadru 
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pentru cercetare cu cele din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare și a 
celor ale Institutului European de Inovare 
și Tehnologie (EIT), pentru a facilita 
participarea, a crea un set de instrumente 
mai coerent și a mări impactul științific și 
economic, evitând, în același timp, 
dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar 
trebui să se aplice norme comune pentru a 
asigura un cadru coerent care să faciliteze 
participarea la programele care primesc o 
contribuție financiară din partea Uniunii 
prin bugetul „Orizont 2020”, inclusiv 
participarea la programe gestionate de EIT, 
întreprinderi comune sau orice alte 
structuri în temeiul articolului 187 din 
TFUE sau participarea la programe 
realizate de statele membre în temeiul 
articolului 185 din TFUE. Cu toate acestea, 
ar trebui să se asigure flexibilitatea de a 
adopta norme specifice în cazul în care 
acest lucru se justifică prin necesitățile 
specifice ale acțiunilor respective și cu 
acordul Comisiei.

pentru cercetare cu cele din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare și a 
celor ale Institutului European de Inovare 
și Tehnologie (EIT), pentru a facilita 
participarea, a crea un set de instrumente 
mai coerent și a mări impactul științific și 
economic, evitând, în același timp, 
dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar 
trebui să se aplice norme comune pentru a 
asigura un cadru coerent care să faciliteze 
participarea la programele care primesc o 
contribuție financiară din partea Uniunii 
prin bugetul „Orizont 2020”, inclusiv 
participarea la programe gestionate de EIT, 
întreprinderi comune sau orice alte 
structuri în temeiul articolului 187 din 
TFUE sau participarea la programe 
realizate de statele membre în temeiul 
articolului 185 din TFUE. Cu toate acestea, 
ar trebui să se asigure flexibilitatea de a 
adopta norme specifice în cazuri 
excepționale în care acest lucru se justifică 
în mod explicit prin necesitățile specifice 
ale acțiunilor respective și cu acordul 
Comisiei. Acesta este valabil în special în 
vederea contribuirii la promovarea 
activităților care valorifică oportunitățile 
din sectoarele cu cicluri scurte de 
cercetare și inovare, în vederea facilitării 
participării IMM-urilor și a simplificării 
procedurilor pentru activitățile care se 
bazează direct pe rezultatele cercetărilor 
finanțate.

Or. en

Justificare

Este important să se păstreze flexibilitatea pentru cazurile justificate pentru e evita rigiditatea 
normelor. În același timp, este important ca flexibilitatea să fie valabilă doar pentru cazurile 
excepționale.

Amendamentul 119
Teresa Riera Madurell
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui să se asigure o abordare 
integrată prin reunirea activităților din 
cadrul celui de-al șaptelea program-cadru 
pentru cercetare cu cele din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare și a 
celor ale Institutului European de Inovare 
și Tehnologie (EIT), pentru a facilita 
participarea, a crea un set de instrumente 
mai coerent și a mări impactul științific și 
economic, evitând, în același timp, 
dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar 
trebui să se aplice norme comune pentru a 
asigura un cadru coerent care să faciliteze 
participarea la programele care primesc o 
contribuție financiară din partea Uniunii 
prin bugetul „Orizont 2020”, inclusiv 
participarea la programe gestionate de EIT, 
întreprinderi comune sau orice alte 
structuri în temeiul articolului 187 din 
TFUE sau participarea la programe 
realizate de statele membre în temeiul 
articolului 185 din TFUE. Cu toate acestea, 
ar trebui să se asigure flexibilitatea de a 
adopta norme specifice în cazul în care 
acest lucru se justifică prin necesitățile 
specifice ale acțiunilor respective și cu 
acordul Comisiei.

(6) Ar trebui să se asigure o abordare 
integrată prin reunirea activităților din 
cadrul celui de-al șaptelea program-cadru 
pentru cercetare cu cele din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare și a 
celor ale Institutului European de Inovare 
și Tehnologie (EIT), pentru a facilita 
participarea, a crea un set de instrumente 
mai coerent și a mări impactul științific și 
economic, evitând, în același timp, 
dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar 
trebui să se aplice norme comune pentru a 
asigura un cadru coerent care să faciliteze 
participarea la programele care primesc o 
contribuție financiară din partea Uniunii 
prin bugetul „Orizont 2020”, inclusiv 
participarea la programe gestionate de EIT, 
întreprinderi comune sau orice alte 
structuri în temeiul articolului 187 din 
TFUE sau participarea la programe 
realizate de statele membre în temeiul 
articolului 185 din TFUE. Cu toate acestea, 
ar trebui să se asigure flexibilitatea de a 
adopta norme specifice în cazul în care 
acest lucru se justifică prin necesitățile 
specifice ale acțiunilor respective și cu 
acordul Comisiei, implicând în mod 
corespunzător autoritatea legislativă a UE 
și statele membre.

Or. en

Amendamentul 120
Romana Jordan

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile care intră în domeniul de (7) Acțiunile care intră în domeniul de 
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aplicare al prezentului regulament ar trebui 
să respecte drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar 
trebui să fie în conformitate cu orice 
obligație juridică și cu principiile etice, 
care includ evitarea oricărui fel de plagiat.

aplicare al prezentului regulament ar trebui 
să respecte drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar 
trebui să fie în conformitate cu orice 
obligație juridică și cu principiile etice, 
care includ evitarea oricărui fel de plagiat.
Activitățile de cercetare ar trebui, de 
asemenea, să aibă în vedere articolul 13 
din TFUE și să limiteze utilizarea 
animalelor în cercetare și testare, 
obiectivul final fiind cel de înlocuire a 
utilizării animalelor.

Or. sl

Amendamentul 121
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament ar trebui 
să respecte drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar 
trebui să fie în conformitate cu orice 
obligație juridică și cu principiile etice, 
care includ evitarea oricărui fel de plagiat.

(7) Acțiunile care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament ar trebui 
să respecte drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar 
trebui să fie în conformitate cu orice 
obligație juridică și cu principiile etice, 
precum și principiile integrității cercetării, 
care includ evitarea oricărui fel de 
fabricări de date și oricărui fel de plagiat.

Or. en

Amendamentul 122
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament ar trebui
să respecte drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar 
trebui să fie în conformitate cu orice 
obligație juridică și cu principiile etice, 
care includ evitarea oricărui fel de plagiat.

(7) Acțiunile care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament respectă
drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni sunt în 
conformitate cu orice obligație juridică și 
cu principiile etice, care includ evitarea 
oricărui fel de plagiat.

Or. en

Justificare

Utilizarea expresiei „ar trebui” nu este suficientă având în vedere importanța dispoziției, 
deoarece această expresie se referă la o oportunitate, în timp ce trebuie să fie menționată 
clar obligația în acest sens.

Amendamentul 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament ar trebui 
să respecte drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar 
trebui să fie în conformitate cu orice 
obligație juridică și cu principiile etice, 
care includ evitarea oricărui fel de plagiat.

(7) Acțiunile care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament respectă
drepturile fundamentale și să se 
conformeze principiilor recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar 
trebui să fie în conformitate cu orice 
obligație juridică și cu principiile etice, 
care includ evitarea oricărui fel de plagiat.

Or. en

Amendamentul 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Este important să se ia notă de 
importanța unei perspective de gen 
consolidate în conceperea, punerea în 
practică și livrarea programului „Orizont 
2020”.

Or. en

Amendamentul 125
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În concordanță cu obiectivele de 
cooperare internațională, astfel cum se 
prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, 
ar trebui promovată participarea entităților 
juridice stabilite în țări terțe, precum și a 
organizațiilor internaționale. Punerea în 
aplicare a normelor ar trebui să fie în 
conformitate cu măsurile adoptate în 
conformitate cu articolele 75 și 215 din 
TFUE și să respecte legislația 
internațională. În plus, punerea în aplicare 
a acestor norme ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător 
condițiile de participare a entităților 
Uniunii la programele țărilor terțe.

(8) În concordanță cu obiectivele de 
cooperare internațională, astfel cum se 
prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, 
ar trebui promovată participarea entităților 
juridice stabilite în țări terțe, precum și a 
organizațiilor internaționale. Punerea în 
aplicare a normelor ar trebui să fie în 
conformitate cu măsurile adoptate în 
conformitate cu articolele 75 și 215 din 
TFUE și să respecte legislația 
internațională. În plus, punerea în aplicare 
a acestor norme ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător 
condițiile de participare a entităților 
Uniunii la programele țărilor terțe. Pentru 
a se asigura că fondurile distribuite prin 
programul „Orizont 2020”nu contrazic 
valorile fundamentale ale UE și pentru a 
încuraja coerența cu politica externă și de 
dezvoltare a UE, se stabilesc norme 
specifice, aplicabile țărilor terțe unde 
există suspiciuni justificate privind 
încălcarea drepturilor omului, implicare 
în conflicte armate sau teritoriale.
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Or. en

Amendamentul 126
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În concordanță cu obiectivele de 
cooperare internațională, astfel cum se 
prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, 
ar trebui promovată participarea entităților 
juridice stabilite în țări terțe, precum și a 
organizațiilor internaționale. Punerea în 
aplicare a normelor ar trebui să fie în 
conformitate cu măsurile adoptate în 
conformitate cu articolele 75 și 215 din 
TFUE și să respecte legislația 
internațională. În plus, punerea în aplicare 
a acestor norme ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător 
condițiile de participare a entităților 
Uniunii la programele țărilor terțe.

(8) În concordanță cu obiectivele de 
cooperare internațională, astfel cum se 
prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, 
ar trebui promovată participarea entităților 
juridice stabilite în țări terțe, precum și a 
organizațiilor internaționale. Punerea în 
aplicare a normelor ar trebui să fie în 
conformitate cu măsurile adoptate în 
conformitate cu articolele 75 și 215 din 
TFUE și să respecte legislația 
internațională. În plus, punerea în aplicare 
a acestor norme ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător 
condițiile de participare a entităților 
Uniunii la programele țărilor terțe, precum 
și să ia în considerare condițiile care 
decurg din cadrele juridice ale țărilor 
terțe participante și ale organizațiilor 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 127
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În concordanță cu obiectivele de 
cooperare internațională, astfel cum se 
prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, 
ar trebui promovată participarea entităților 

(8) În concordanță cu obiectivele de 
cooperare internațională, astfel cum se 
prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, 
ar trebui promovată participarea entităților 
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juridice stabilite în țări terțe, precum și a 
organizațiilor internaționale. Punerea în 
aplicare a normelor ar trebui să fie în 
conformitate cu măsurile adoptate în 
conformitate cu articolele 75 și 215 din 
TFUE și să respecte legislația 
internațională. În plus, punerea în aplicare 
a acestor norme ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător 
condițiile de participare a entităților 
Uniunii la programele țărilor terțe.

juridice stabilite în țări terțe, precum și a 
organizațiilor internaționale. Punerea în 
aplicare a normelor ar trebui să fie în 
conformitate cu măsurile adoptate în 
conformitate cu articolele 75 și 215 din 
TFUE și să respecte legislația 
internațională. În plus, punerea în aplicare 
a acestor norme ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător 
condițiile de participare a entităților 
Uniunii la programele țărilor terțe, în 
temeiul principiului reciprocității.

Or. en

Amendamentul 128
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Ar trebui definite norme privind 
instituirea parteneriatelor public-private. 
Comisia nu va crea nicio întreprindere 
comună ulterioară în conformitate cu 
articolul 187 din TFUE, iar instituirea 
unor parteneriate public-private ar trebui 
să constituie o excepție, justificată de 
dovada că niciun alt tip de mecanism de 
finanțare nu poate realiza aceleași 
obiective.

Or. en

Amendamentul 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii și organizațiile societății 
civile, în special organizațiile persoanelor 
cu dizabilități prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

Or. en

Amendamentul 130
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii și organizațiile societății 
civile, incluzând, de asemenea, 
organizațiile persoanelor cu dizabilități
prin proceduri simplificate. Asistența 
financiară din partea Uniunii ar putea fi 
furnizată sub diferite forme.

Or. en

Amendamentul 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme, dar 
întotdeauna cu obiectivul de a avea un 
efect maxim de pârghie.

Or. en

Amendamentul 132
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii și organizațiile societății 
civile, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

Or. en
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Amendamentul 133
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii și organizațiile societății 
civile, prin proceduri simplificate. 
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

Or. en

Amendamentul 134
Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Aceste norme pentru participare și 
diseminare ar trebui să aibă în vedere și 
necesitățile specifice de finanțare ale 
IMM-urilor și ale micilor întreprinderi cu 
capitalizare medie, pentru a valorifica 
întregul potențial de cercetare și inovare 
al acestora, acordând atenția cuvenită 
specificității IMM-urilor și a sectoarelor. 
Normele de participare ar trebui să 
faciliteze, în mod adecvat, reducerea 
perioadei de acordare a subvenției la 
maximum șase luni.
Perioada de acordare a subvenției ar 
trebui să fie redusă, în special având în 
vedere implicarea IMM-urilor. Cu toate 
acestea, așa cum s-a văzut deja în cel de 
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al șaptelea program-cadru, încercarea în 
acest sens a creat probleme, deoarece 
Comisia a decis să procedeze astfel în 
cursul negocierilor pentru proiect, ceea ce 
a avut drept urmare o decizie adoptată în 
pripă în special cu privire la acordul 
consorțiului cu părțile, ajungându-se la 
un compromis, în timp ce, în trecut, exista 
mai mult timp pentru discuții deschise 
între toate părțile interesate. Stabilirea 
unei limite maxime este, prin urmare, 
prea restrictivă.

Or. en

Amendamentul 135
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Având în vedere natura diferită și 
necesitățile specifice ale participanților 
din rândul comunității de cercetare, 
normele privind participarea ar trebui să 
prevadă rate simplificate de finanțare, 
menținând în același timp diferențierea 
existentă dintre universități/centre de 
cercetare, industrie, organizații non-profit 
și IMM-uri, astfel cum se indică în mod 
clar la punctul 17 din Rezoluția 
Parlamentului European din 
11 noiembrie 2010 referitoare la 
simplificarea punerii în aplicare a 
programelor-cadru de cercetare1. În cazul 
utilizării costurilor indirecte reale, acestea 
ar trebui să se bazeze pe legislațiile 
naționale și practicile uzuale de 
contabilitate ale participanților.
__________________
1 JO C 74 E, 13.3.2012, p. 34

Or. en
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Amendamentul 136
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Aceste norme pentru participare și 
diseminare ar trebui să țină seama și de 
necesitățile specifice de finanțare ale 
IMM-urilor și micilor întreprinderi cu 
capitalizare medie, pentru a valorifica 
întregul potențial de cercetare și inovare 
al acestora, acordând atenția cuvenită 
specificităților IMM-urilor și ale 
sectoarelor. Normele de participare ar 
trebui să faciliteze în mod corespunzător 
reducerea perioadei de acordare a 
subvenției la maximum șase luni. 

Or. it

Justificare

Procedurile administrative pentru IMM-uri trebuie să fie simplificate, prevăzând norme cu o  
flexibilitate necesară pentru a ține seama de specificitatea acestora.

Amendamentul 137
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9 a) Accesul la cererile pentru brevete, 
norme, publicații sau orice alte mijloace 
de diseminare, inclusiv în format 
electronic, legate de rezultatele cercetării 
finanțate prin programul „Orizont 
2020”se asigură cu ajutorul formatelor 
accesibile tuturor, incluzând caractere 
mărite, Braille, text ușor de citit, format 
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audio, video și electronic.

Or. es

Justificare

Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces în termeni egali la cererile pentru brevet, 
norme, publicații sau orice alte mijloace de diseminare, inclusiv în format electronic, legate 
de rezultatele cercetării finanțate prin programul „Orizont 2020”, în special dacă aceste 
informații au fost produse utilizându-se fonduri publice.

Amendamentul 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Accesibilitatea cererilor pentru 
brevete, a normelor, a publicațiilor sau a 
oricăror altor instrumente de diseminare, 
inclusiv în format electronic, legate de 
rezultatele proiectelor finanțate de 
„Orizont 2020”, necesită existența unor 
formate accesibile tuturor. Formatele 
accesibile includ, dar nu se limitează la 
acestea, caractere mărite, scrierea Braille, 
text ușor de citit, format audio, video și 
electronic.

Or. en

Amendamentul 139
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Programul „Orizont 2020”ar trebui 
să acopere toate costurile suplimentare 
legate de participarea cercetătorilor și a 
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altor persoane cu dizabilități la proiectele 
finanțate de „Orizont 2020”.

Or. en

Amendamentul 140
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În general, perioada dintre 
termenul-limită pentru depunerea 
propunerilor de proiect și încheierea 
acordului de grant nu ar trebui să 
depășească șase luni. Comisia ar trebui să 
stabilească termene limită adecvate 
pentru depunerea documentelor de către 
consorțiu.

Or. de

Justificare

Reducerea perioadei dintre termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiect și 
încheierea acordului de grant este considerată de numeroși participanți și, în special, de 
întreprinderile inovatoare, drept unul dintre principalele motive pentru participarea la 
proiectele europene de cercetare. Cu toate acestea, Comisia nu ar trebui să transfere în mod 
nerezonabil presiunea asupra participanților prin stabilirea unor termene-limită nerealiste 
pentru depunerea documentelor, deoarece nerespectarea acestora poate avea drept rezultat 
abandonarea procedurii.

Amendamentul 141
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Comisia ar trebui să-și continue 
eforturile de simplificare a procedurilor, 
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prin modalități permise de îmbunătățirea 
sistemelor IT, ca de exemplu extinderea 
suplimentară a portalului pentru 
participanți ca punct unic de acces, de la 
publicarea apelurilor pentru propuneri de 
proiecte, urmate de depunerea acestora, 
până la aplicare, pentru toate programele, 
cu scopul de a crea un ghișeu unic.

Or. de

Justificare

Un website ușor de utilizat, cu explicații clare pentru toți participanții și pentru toate etapele 
întregului proces poate contribui decisiv la simplificarea participării la program, făcând 
astfel, indirect, cercetarea europeană mai atractivă.

Amendamentul 142
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Sinergiile dintre Fondurile 
structurale și programul „Orizont 
2020”ar trebui utilizate mai mult ca până 
acum pentru a atinge obiectivul de
răspândire a excelenței și de lărgire a 
participării. Pentru a atinge acest scop, ar 
trebui create legături între centrele de 
excelență promițătoare, aflate în statele 
membre mai puțin inovatoare și mai puțin 
performante, și partenerii de cercetare 
europeni de prim rang la nivel mondial.

Or. de

Justificare

Experiența de promovare a centrelor de excelență din țările centrale și est-europene, care la 
acea vreme erau țări asociate în cadru PC5 ar trebui utilizată pentru a adopta măsuri privind 
crearea unor legături.
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Amendamentul 143
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Ar fi înțelept ca, treptat, să se 
introducă măsuri minime de participare 
care să oblige statele membre în care se 
află persoanele juridice să investească un 
procent minim din PIB în cercetare, 
dezvoltare și inovare; această cerință va 
contribui la un echilibru între state și va 
încuraja persoanele juridice să desfășoare 
cercetări de ultimă oră și să tindă spre 
excelență.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament are drept scop să adauge cerința pe termen mediu, potrivit căreia 
statele membre trebuie să investească un minimum în cercetare, dezvoltare și inovare, la 
normele de participare la proiectele „Orizont 2020”, creând astfel un nivel uniform de 
excelență între statele membre.

Amendamentul 144
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
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baremelor de costuri unitare. În scopul 
simplificării, ar trebui să se aplice o rată 
unică de rambursare pentru fiecare tip de 
acțiune, fără diferențiere în funcție de 
tipul de participant.

baremelor de costuri unitare, precum și 
opțiunea de a declara costurile pentru 
persoanele juridice non-profit, cu sisteme 
de contabilitate analitică și alocare a 
costurilor detaliată.

Or. en

Amendamentul 145
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
baremelor de costuri unitare. În scopul 
simplificării, ar trebui să se aplice o rată 
unică de rambursare pentru fiecare tip de 
acțiune, fără diferențiere în funcție de 
tipul de participant.

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
baremelor de costuri unitare. 

Or. en

Amendamentul 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este adecvat să se stabilească termenii (12) Este adecvat să se stabilească termenii 
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și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
baremelor de costuri unitare. În scopul 
simplificării, ar trebui să se aplice o rată 
unică de rambursare pentru fiecare tip de
acțiune, fără diferențiere în funcție de 
tipul de participant.

și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
baremelor de costuri unitare. În scopul 
simplificării, ar trebui să se aplice o rată 
unică de rambursare, indiferent de acțiune.
Cu toate acestea, ar trebui să existe o
diferențiere între universități, organizații 
de cercetare, institute de cercetare și 
IMM-uri, pe de o parte, și industrie pe de 
altă parte.

Or. en

Amendamentul 147
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
baremelor de costuri unitare. În scopul 
simplificării, ar trebui să se aplice o rată 
unică de rambursare pentru fiecare tip de 
acțiune, fără diferențiere în funcție de tipul 
de participant.

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai 
mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
baremelor de costuri unitare. În scopul 
simplificării, ar trebui să se aplice o rată 
unică de rambursare, inclusiv o opțiune de 
costuri totale, fără diferențiere în funcție 
de tipul de participant.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu propunerea Comisiei, precum și amendamentele anterioare și ulterioare, 
în lumina simplificării care are drept scop încurajarea participării industriilor, trebuie 
introdusă și menționată o rată unică de finanțare, fără diferențiere în funcție de participant, 
împreună cu o opțiune a costurilor totale.

Amendamentul 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Programul „Orizont 2020”ar trebui 
să acopere toate costurile suplimentare 
legate de participarea cercetătorilor și a 
altor persoane cu dizabilități la proiectele 
finanțate de „Orizont 2020”. Toate 
costurile suplimentare legate de 
dizabilități ar trebui să fie eligibile. Aceste 
costuri includ, dar nu sunt limitate la 
acestea, interpretarea în limbajul 
semnelor, formatul Braille, transcrierea 
textului în timp real, inclusiv sisteme de 
transcriere simultană, furnizarea de 
asistență personală și utilizarea unor 
clădiri accesibile pentru evenimente.

Or. en

Amendamentul 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Modelele de cost ating o 
simplificare reală pentru participanți și 
contribuie la o rată maximă a participării 
tuturor beneficiarilor, în comparație cu 
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PC7. Pentru a atinge acest scop, se 
folosesc proceduri simplificate de audit, o 
acceptare mai largă a practicilor uzuale 
de contabilitate ale beneficiarilor, 
utilizarea unei rate fixe, respectarea 
normelor privind ajutorul de stat și 
atragerea de cofinanțare de la Fondurile 
structurale pentru activitățile de 
construire a capacităților.

Or. en

Amendamentul 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comisia ar trebui să ia în 
considerare faptul că aplicarea 
principiului de cofinanțare ar putea fi 
dăunătoare acelor state membre ale căror 
cheltuieli publice fac obiectul unor mari 
restricții. Centrele de cercetare, 
universitățile și întreprinderile de prim 
rang ale acestora ar trebui să fie sprijinite 
la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 151
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12 a) Finanțarea și controlul cercetării 
în științele sociale, juridice și umaniste ar 
trebui să facă obiectul unor condiții 
speciale și, de preferință, să fie orientate 
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mai degrabă către diseminarea 
rezultatelor obținute, decât către alte 
etape ale procesului.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament are drept scop reflectarea caracterului specific al cercetării în acele 
domenii legate de aspectele finanțării, accentuând importanța diseminării rezultatelor, sub 
forma publicării, traducerii și a desfășurării de seminare, reuniuni și congrese și costurile 
aferente.

Amendamentul 152
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Problemele specifice în domeniul 
cercetării și inovării ar trebui abordate prin 
noi forme de finanțare, cum sunt premiile, 
achizițiile publice înainte de comercializare 
și achizițiile publice de soluții inovatoare, 
care necesită reguli specifice.

(13) Problemele specifice în domeniul 
cercetării și inovării ar trebui abordate prin 
noi forme de finanțare, cum sunt premiile, 
achizițiile publice înainte de comercializare 
și achizițiile publice de soluții inovatoare, 
care necesită reguli specifice. Este adecvat 
să se utilizeze diferite forme de finanțare 
și, după caz, să se combine diferite tipuri 
de organisme de finanțare. În special, 
instrumentele financiare ar trebui folosite 
în mod complementar, în cazurile în care 
acestea contribuie la sprijinirea 
investițiilor private noi în cercetare și 
inovare, inclusiv investițiile în capitalul de 
risc pentru întreprinderile inovatoare și, 
mai ales, IMM-uri, și în cazurile în care 
rezultatele urmărite nu pot fi obținute în 
mod eficient prin subvenții, iar acțiunile 
constau, în principal, în activități legate 
de piață. IMM-urile care utilizează 
instrumente precum capitalurile de risc 
nu fac obiectul unor întârzieri necuvenite 
sau unor bariere suplimentare în calea 
continuării finanțări.
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Or. en

Justificare

Instrumentele financiare vizează generarea și facilitarea investițiilor private în inovare. O 
combinare cu activitățile legate de piață ar trebui să consolideze și să pună în evidență 
integral normele de participare, inclusiv printr-un articol dedicat în „dispozițiile specifice”, 
care să prevadă condițiile generale de utilizare a instrumentelor financiare.

Amendamentul 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Problemele specifice în domeniul 
cercetării și inovării ar trebui abordate prin 
noi forme de finanțare, cum sunt premiile, 
achizițiile publice înainte de comercializare 
și achizițiile publice de soluții inovatoare, 
care necesită reguli specifice.

(13) Problemele specifice în domeniul 
cercetării și inovării ar trebui abordate prin 
noi forme de finanțare, cum sunt premiile, 
achizițiile publice înainte de comercializare 
și achizițiile publice de soluții inovatoare, 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr.XX/XX (Regulamentul financiar) care 
necesită reguli specifice care trebuie 
prevăzute în regulamentele specifice 
sectorului.

Or. en

Amendamentul 154
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Este adecvat să se utilizeze diferite 
forme de finanțare și, după caz, să se 
combine diferite tipuri de organisme de 
finanțare. În special, instrumentele 
financiare ar trebui folosite în mod 
complementar, în cazurile în care acestea 
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contribuie la sprijinirea investițiilor 
private noi în cercetare și inovare, 
inclusiv fondurile naționale și structurale, 
precum și investițiile în capitalul de risc 
pentru întreprinderile inovatoare și, mai 
ales, IMM-uri, și în cazurile în care 
rezultatele urmărite nu pot fi obținute în 
mod eficient prin subvenții, iar acțiunile 
constau, în principal, în activități legate 
de piață.

Or. en

Amendamentul 155
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Pentru a menține condiții de 
concurență egale pentru toate 
întreprinderile care își desfășoară 
activitatea pe piața internă, finanțarea 
oferită prin „Orizont 2020”ar trebui să fie 
stabilită în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura 
eficacitatea cheltuielilor publice și pentru a 
preveni denaturările pieței, cum ar fi 
eliminarea finanțării private, crearea unor 
structuri de piață ineficiente sau menținerea 
întreprinderilor nerentabile. În special, 
instituirea unor parteneriate 
public-private ar trebui să facă obiectul 
unor condiții care să asigure că se 
menține un mediu competitiv eficient și 
posibilitatea ca noii veniți să se alăture în 
orice etapă a procesului.

Or. en
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Amendamentul 156
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Interesele financiare ale Uniunii ar 
trebui să fie protejate prin măsuri 
proporționale pe tot parcursul ciclului de 
cheltuieli.

(15) Accesibilitatea tuturor cererilor 
pentru brevete, a normelor, a publicațiilor 
științifice și a altor instrumente de 
diseminare legate de rezultatele 
proiectelor finanțate din programul 
„Orizont 2020”necesită instituirea unor 
colecții centrale digitale și utilizarea unor 
formate digitale deschise. Interesele 
financiare ale Uniunii ar trebui să fie 
protejate prin măsuri proporționale pe tot 
parcursul ciclului de cheltuieli.

Or. en

Amendamentul 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX (Regulamentul 
financiar), aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să constituie baza 
unei acceptări mai largi a practicilor 
uzuale de contabilitate ale beneficiarilor 
și utilizării practicilor proprii de 
contabilitate ale beneficiarilor în 
stabilirea costurilor eligibile. În acest 
scop, cerințele privind certificatele de 
audit, inclusiv certificatele de 
metodologie, ar trebui să fie adaptate în 
mod corespunzător. Comisia ar trebui să 
definească la cea mai amplă scară 
posibilă o schemă unică de audit, lăsând 
suficientă flexibilitate pentru 
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recunoașterea practicilor comune de 
contabilitate, cu atenția cuvenită acordată 
practicilor de contabilitate acceptate la 
nivel național.

Or. en

Justificare

A se vedeai punctul 14 din raportul Carvel.

Amendamentul 158
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Fondul de garantare pentru 
participanți înființat în temeiul 
Regulamentului nr. 1906/2006/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, a 
centrelor de cercetare și a universităților la 
acțiuni din cel de-al șaptelea Program-
cadru și de difuzare a rezultatelor 
activităților de cercetare (2007-2013) și 
gestionat de Comisie s-a dovedit a fi un 
important mecanism de salvgardare care 
micșorează riscurile asociate sumelor 
datorate și nerambursate de participanții 
care nu își îndeplinesc obligațiile. Prin 
urmare, ar trebui să se înființeze un nou 
fond de garantare pentru participanți 
(denumit în continuare „Fondul”). Pentru a 
se asigura o gestionare mai eficientă și o 
mai bună acoperire a riscurilor 
participanților, Fondul ar trebui să acopere 
acțiuni din cadrul programului instituit în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, din 
cadrul programului instituit în temeiul 
Deciziei Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea Program-cadru al 

(16) Fondul de garantare pentru 
participanți înființat în temeiul 
Regulamentului nr. 1906/2006/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, a 
centrelor de cercetare și a universităților și 
a organizațiilor societății civile la acțiuni 
din cel de-al șaptelea Program-cadru și de 
difuzare a rezultatelor activităților de 
cercetare (2007-2013) și gestionat de 
Comisie s-a dovedit a fi un important 
mecanism de salvgardare care micșorează 
riscurile asociate sumelor datorate și 
nerambursate de participanții care nu își 
îndeplinesc obligațiile. Prin urmare, ar 
trebui să se înființeze un nou fond de 
garantare pentru participanți (denumit în 
continuare „Fondul”). Pentru a se asigura o 
gestionare mai eficientă și o mai bună 
acoperire a riscurilor participanților, 
Fondul ar trebui să acopere acțiuni din 
cadrul programului instituit în temeiul 
Deciziei nr. 1982/2006/CE, din cadrul 
programului instituit în temeiul Deciziei 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
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Comunității Europene a Energiei Atomice 
(Euratom) pentru activitățile de cercetare și 
formare în domeniul nuclear (2007-2011), 
din cadrul programului instituit prin 
Decizia Consiliului […] din X 2011 de 
instituire a programului-cadru al 
Comunității Europene a Energiei atomice 
(2012-2013), precum și acțiuni în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX [„Orizont 
2020”] și al Regulamentului (Euratom) nr. 
XX/XX al Consiliului privind Programul 
pentru cercetare și formare al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (2014-2018) 
de completare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare „Orizont 2020” 
[Euratom H2020]. Programele gestionate 
de alte entități decât organismele Uniunii 
nu ar trebui să fie acoperite de Fond.

al șaptelea Program-cadru al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (Euratom) 
pentru activitățile de cercetare și formare în 
domeniul nuclear (2007-2011), din cadrul 
programului instituit prin Decizia 
Consiliului […] din X 2011 de instituire a 
programului-cadru al Comunității 
Europene a Energiei atomice (2012-2013), 
precum și acțiuni în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX [„Orizont 
2020”] și al Regulamentului (Euratom) nr. 
XX/XX al Consiliului privind Programul 
pentru cercetare și formare al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (2014-2018) 
de completare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare „Orizont 2020” 
[Euratom H2020]. Programele gestionate 
de alte entități decât organismele Uniunii 
nu ar trebui să fie acoperite de Fond.

Or. en

Amendamentul 159
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Fondul de garantare pentru 
participanți înființat în temeiul 
Regulamentului nr. 1906/2006/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, a 
centrelor de cercetare și a universităților la 
acțiuni din cel de-al șaptelea Program-
cadru și de difuzare a rezultatelor 
activităților de cercetare (2007-2013) și 
gestionat de Comisie s-a dovedit a fi un 
important mecanism de salvgardare care 
micșorează riscurile asociate sumelor 
datorate și nerambursate de participanții 
care nu își îndeplinesc obligațiile. Prin 
urmare, ar trebui să se înființeze un nou 

(16) Fondul de garantare pentru 
participanți înființat în temeiul 
Regulamentului nr. 1906/2006/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a 
normelor de participare a întreprinderilor, a 
centrelor de cercetare, a universităților și a 
organizațiilor sau a instituțiilor societății 
civile la acțiuni din cel de-al șaptelea 
Program-cadru și de difuzare a rezultatelor 
activităților de cercetare (2007-2013) și 
gestionat de Comisie s-a dovedit a fi un 
important mecanism de salvgardare care 
micșorează riscurile asociate sumelor 
datorate și nerambursate de participanții 
care nu își îndeplinesc obligațiile. Prin 
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fond de garantare pentru participanți 
(denumit în continuare „Fondul”). Pentru a 
se asigura o gestionare mai eficientă și o 
mai bună acoperire a riscurilor 
participanților, Fondul ar trebui să acopere 
acțiuni din cadrul programului instituit în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, din 
cadrul programului instituit în temeiul 
Deciziei Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea Program-cadru al 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
(Euratom) pentru activitățile de cercetare și 
formare în domeniul nuclear (2007-2011), 
din cadrul programului instituit prin 
Decizia Consiliului […] din X 2011 de 
instituire a programului-cadru al 
Comunității Europene a Energiei atomice 
(2012-2013), precum și acțiuni în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX [„Orizont 
2020”] și al Regulamentului (Euratom) nr. 
XX/XX al Consiliului privind Programul 
pentru cercetare și formare al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (2014-2018) 
de completare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare „Orizont 2020” 
[Euratom H2020]. Programele gestionate 
de alte entități decât organismele Uniunii 
nu ar trebui să fie acoperite de Fond.

urmare, ar trebui să se înființeze un nou 
fond de garantare pentru participanți 
(denumit în continuare „Fondul”). Pentru a 
se asigura o gestionare mai eficientă și o 
mai bună acoperire a riscurilor 
participanților, Fondul ar trebui să acopere 
acțiuni din cadrul programului instituit în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, din 
cadrul programului instituit în temeiul 
Deciziei Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea Program-cadru al 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
(Euratom) pentru activitățile de cercetare și 
formare în domeniul nuclear (2007-2011), 
din cadrul programului instituit prin 
Decizia Consiliului […] din X 2011 de 
instituire a programului-cadru al 
Comunității Europene a Energiei atomice 
(2012-2013), precum și acțiuni în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX [„Orizont 
2020”] și al Regulamentului (Euratom) nr. 
XX/XX al Consiliului privind Programul 
pentru cercetare și formare al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (2014-2018) 
de completare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare „Orizont 2020” 
[Euratom H2020]. Programele gestionate 
de alte entități decât organismele Uniunii 
nu ar trebui să fie acoperite de Fond.

Or. en

Amendamentul 160
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Ar trebui instituită o bază de date 
UE, în cooperare cu centrele naționale 
pentru administrarea cercetării științifice, 
acoperind disciplinele științifice și 
incluzând numele experților în domeniul 
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respectiv.

Or. pl

Justificare

Experții, în special dacă reprezintă în mod armonios toate statele membre, garantează 
imparțialitatea procesului decizional.

Amendamentul 161
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru creșterea transparenței, numele 
experților care au asistat Comisia sau 
organismele de finanțare relevante la 
aplicarea prezentului regulament ar trebui 
să fie publicate. În cazul în care publicarea 
numelui ar pune în pericol securitatea sau 
integritatea expertului sau ar aduce 
prejudicii nejustificate intimității sale, 
Comisia sau organismele de finanțare ar 
trebui să aibă posibilitatea de a evita 
publicarea acestor nume.

(17) Pentru creșterea transparenței, numele 
experților care vor asista Comisia sau 
organismele de finanțare relevante la 
aplicarea prezentului regulament, evaluând 
proiectele propuse pe baza unei scări 
acceptate de evaluare, ar trebui să fie 
publicate. Evaluările ar trebui puse la 
dispoziția coordonatorului echipei de 
cercetare. În cazul în care publicarea 
numelui ar pune în pericol securitatea sau 
integritatea expertului sau ar aduce 
prejudicii nejustificate intimității sale, 
Comisia sau organismele de finanțare ar 
trebui să aibă posibilitatea de a evita 
publicarea acestor nume.

Or. pl

Justificare

La evaluarea proiectelor, ar trebui utilizată o scară uniformă de evaluare, deoarece aceasta 
va garanta transparența cererilor. În plus, granturile științifice, și ulterior, întreaga opinie ar 
trebui să fie puse la dispoziție coordonatorului echipei de cercetare, fără a dezvălui neapărat 
numele autorului evaluării.

Amendamentul 162
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru creșterea transparenței, numele 
experților care au asistat Comisia sau 
organismele de finanțare relevante la 
aplicarea prezentului regulament ar trebui 
să fie publicate. În cazul în care publicarea 
numelui ar pune în pericol securitatea sau 
integritatea expertului sau ar aduce 
prejudicii nejustificate intimității sale, 
Comisia sau organismele de finanțare ar
trebui să aibă posibilitatea de a evita 
publicarea acestor nume.

(17) Pentru creșterea transparenței, numele 
experților care au asistat Comisia sau 
organismele de finanțare relevante la 
aplicarea prezentului regulament ar trebui 
să fie publicate. În cazul în care publicarea 
numelui ar pune în pericol securitatea sau 
integritatea expertului sau ar aduce 
prejudicii nejustificate intimității sale, în 
cazuri excepționale, Comisia sau 
organismele de finanțare ar putea evita 
publicarea acestor nume.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament are drept scop încurajarea transparenței, permițând omiterea 
numelor experților doar în cazuri excepționale.

Amendamentul 163
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare și
de acces sau alte condiții de diseminare în 
interesul strategic european sau public.
Este necesar să se pună mai mult accent 
pe cea mai amplă utilizare și diseminare a 
cunoștințelor generate de activitățile 
sprijinite, inclusiv cunoștințele generate 
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în programele-cadru anterioare, până la 
exploatarea comercială sau socială a 
acestor cunoștințe. 

Or. en

Justificare

Normele de participare la programul „Orizont 2020”ar trebui să dispună ca acele cunoștințe 
generate prin cercetarea finanțată de UE (de ex. rezultatele cercetării, metodele, artefactele, 
datele științifice etc.) să fie puse la dispoziția publicului și larg diseminate (fără a prejudicia 
drepturile de proprietate intelectuală ale creatorilor cunoștințelor), asigurând binele public 
prin sporirea cunoștințelor și adoptarea inovării de către cetățenii, întreprinderile și IMM-
urile de la nivelul Uniunii și a creșterii economice a UE.

Amendamentul 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european. Este necesar 
să se pună mai mult accent pe cea mai 
amplă utilizare și diseminare a 
cunoștințelor generate de activitățile 
sprijinite, recunoscând în același timp 
importanța protejării proprietății 
intelectuale.

Or. en

Amendamentul 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare, diseminare și 
autorizare suplimentare în interesul 
strategic european sau când predomină 
interesul public, și respectă pe deplin 
drepturile de proprietate intelectuală.

Or. en

Amendamentul 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și, în special, norme pentru 
accesul la rezultate și date sau 
posibilitatea unor condiții de diseminare, 
exploatare sau autorizare suplimentare și
de acces sau alte condiții de diseminare în 
interesul strategic european sau public.

Or. en

Amendamentul 167
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și, în special, posibilitatea 
unor condiții de exploatare, diseminare 
sau autorizare suplimentare în interesul 
strategic european sau dacă predomină 
interesul public.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a spori la maximum beneficiul social al cercetării 
finanțate de UE. În cazul provocărilor majore ale societății, precum sănătatea, predomină 
interesul public în rapida și ampla diseminare a rezultatelor și în accesibilitatea universală a 
produselor cercetărilor inovative.

Amendamentul 168
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și, în special, posibilitatea 
unor condiții de exploatare, diseminare 
sau autorizare suplimentare în interesul 
strategic european sau dacă predomină 
interesul public.

Or. en
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Amendamentul 169
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de acces, diseminare sau 
exploatare suplimentare în interesul 
strategic european.

Or. es

Justificare

Cunoștințele rezultate din cercetarea finanțată de UE trebuie să fie mai accesibile, ceea ce ar 
face mai probabil ca publicul să beneficieze de acestea și să nu rămână private sau 
confidențiale.

Amendamentul 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Orice cercetare și inovare se 
bazează pe capacitatea oamenilor de 
știință, a instituțiilor de cercetare, a 
întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, a împărți și utiliza în mod liber 
informațiile științifice. Pentru a spori 
circulația și exploatarea cunoștințelor, 
liberul acces online la publicațiile 
științifice, deja inclus în cel de al șaptelea 
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program-cadru, ar trebui să fie principiul 
general pentru publicațiile științifice care 
primesc finanțare publică din partea 
programului „Orizont 2020”. În plus, 
programul „Orizont 2020”ar trebui să 
inițieze practica accesului liber la datele 
științifice produse sau colectate prin 
activități de cercetare finanțate public 
pentru ca accesul liber la aceste date să 
devină norma generală până în 2020.

Or. en

Amendamentul 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a crește transparența, 
Comisia sau organul relevant de finanțare 
ia măsuri pentru a dezvălui, la cererea 
cetățenilor UE sau a reprezentanților lor 
aleși în mod direct, detaliile proiectelor 
desfășurate în cadrul prezentului 
program.  

Or. en

Amendamentul 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Ar trebui stabilite condiții 
suplimentare de exploatare și de 
diseminare pentru rezultatele referitoare 
la tehnologiile cu potențial pentru 
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rezolvarea marilor provocări ale societății, 
de exemplu dezvoltarea unei noi 
tehnologii medicale (de ex. farmaceutice, 
diagnosticare sau vaccinare) sau 
tehnologii pentru combaterea efectelor 
schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Orice cercetare și inovare se 
bazează pe capacitatea oamenilor de 
știință, a instituțiilor de cercetare, a 
întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, a împărți și utiliza în mod liber 
informațiile științifice. Cu toate acestea, 
drepturile de proprietate intelectuală 
trebuie respectate.

Or. en

Amendamentul 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) În procesul de selecție a 
propunerilor, criteriul impactului ar 
trebui să includă sfera potențială a 
difuzării și accesibilitatea publică a 
rezultatelor și a datelor cercetării, 
acordând prioritate proiectelor care, în 
mod potențial, implică o difuzare și 
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exploatare pe scară mai largă a 
rezultatelor. 

Or. en

Amendamentul 175
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19d) Instituirea unor grupări de brevete 
ar trebui încurajată pentru a permite 
folosirea în comun a datelor științifice și 
creșterea eforturilor de colaborare și 
cooperare în cercetare și dezvoltare, în 
sfera necesităților tehnologice specifice. 
Acest mecanism s-ar potrivi mai ales 
acelor tehnologii care sunt atât complexe, 
cât și costisitoare, permițând evitarea 
blocării cercetării datorită situațiilor 
provocate de „hățișul” de patente.

Or. en

Amendamentul 176
Peter Skinner

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Programele care vizează dezvoltarea 
cercetării inovatoare atât actuale, cât și în 
fază de proiect, ar trebui deschise pentru 
a permite înscrierea cercetării nucleare pe 
lista lor de categorii de cercetare 
aplicabile. Programul Eurostars al rețelei 
Eureka și acțiunile Marie Curie ar trebui 
să își extindă normele de participare 
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pentru a permite participarea IMM-urilor 
din domeniul cercetării nucleare.

Or. en

Justificare

IMM-urile sunt esențiale pentru economia Europei, dar sunt adesea slab reprezentate când 
vine vorba de cercetarea nucleară. Este important ca anumite programe ale Uniunii 
concepute să îmbunătățească situația IMM-urilor să nu le excludă pe cele din domeniul 
cercetării nucleare.

Amendamentul 177
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, normele care reglementează 
diseminarea rezultatelor.

Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, normele care reglementează 
exploatarea și diseminarea rezultatelor.

Or. en

Amendamentul 178
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un organism de finanțare poate stabili 
norme diferite de cele stabilite de prezentul 
regulament sau de Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar] dacă 
acest lucru este prevăzut în actul de bază 
sau, sub rezerva obținerii acordului 
Comisiei, dacă necesitățile specifice de 
operare ale acestuia o impun.

(3) EIT poate stabili norme diferite de cele 
stabilite de prezentul regulament sau de 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] dacă acest lucru 
este prevăzut în actul de bază sau, sub 
rezerva obținerii acordului Comisiei, dacă 
necesitățile specifice de operare ale 
acestuia o impun, în special în legătură cu 
proprietatea, drepturile de acces, 
exploatarea și difuzarea rezultatelor.
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Or. it

Justificare

EIT trebuie să aibă un grad de independență în gestionarea chestiunilor din sfera sa de 
competență și în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, precum și exploatarea și 
difuzarea rezultatelor.

Amendamentul 179
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un organism de finanțare poate stabili 
norme diferite de cele stabilite de prezentul 
regulament sau de Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar] dacă 
acest lucru este prevăzut în actul de bază 
sau, sub rezerva obținerii acordului 
Comisiei, dacă necesitățile specifice de 
operare ale acestuia o impun.

(3) EIT poate stabili norme diferite de cele 
stabilite de prezentul regulament sau de 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] dacă acest lucru 
este prevăzut în actul de bază sau, sub 
rezerva obținerii acordului Comisiei, dacă 
necesitățile specifice de operare ale 
acestuia o impun.

Or. de

Justificare

Unul dintre principalele deziderate legate de simplificare a fost, printre altele, ca urmare a 
procedurii relevante de consultare, asigurarea validității normelor uniforme de participare 
pentru toate liniile programului finanțate sau cofinanțate de programul „Orizont 2020”. 
Aceasta se aplică, în special, transparenței și deschiderii procedurilor și dispozițiilor cu 
privire la drepturile de protecție și condițiilor de finanțare. Cu singura excepție indicată 
explicit aici, acest deziderat este luat în considerare.

Amendamentul 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „acțiune” înseamnă proiect;

Or. en

Amendamentul 181
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii)
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la un acord de grant sau 
(ii) generate în afara acțiunii și care au 
contribuit la acțiune, participantul 
deținând drepturile și care (iii) în ambele 
cazuri (i) și (ii) sunt necesare pentru a 
pune în aplicare acțiunea sau a utiliza 
rezultatele acțiunii; 

Or. de

Justificare

Programul „Orizont 2020”nu ar trebui să devieze de la PC7 în ceea ce privește definirea 
cunoștințelor existente și a drepturilor de protecție.

Amendamentul 182
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune sau înainte de 
cererea care a fost depusă înainte de 
accesul lor la acțiune și (ii) identificate de 
către participanți în conformitate cu 
articolul 42 și (iii) necesare pentru 
desfășurarea acțiunii indirecte sau pentru 
folosirea rezultatelor acțiunii indirecte;

Or. en

Justificare

Aceste modificări au fost propuse de coordonatorii DESCA.

Amendamentul 183
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune sau cererea 
pentru care au fost depuse înainte de 
accesul lor la acțiune și (ii) identificate de 
către participanți în conformitate cu 
articolul 42; și (iii) necesare pentru 
desfășurarea acțiunii indirecte sau pentru 
folosirea rezultatelor acțiunii indirecte;

Or. en
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Amendamentul 184
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) necesare 
pentru a aplica acțiunea indirectă sau a 
utiliza rezultatele acțiunii indirecte și (iii)
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

Or. de

Justificare

Criteriul introdus s-a dovedit necesar în cursul actualului PC.

Amendamentul 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42, necesare 
pentru desfășurarea acțiunii indirecte sau 
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pentru utilizarea acțiunii indirecte;

Or. en

Amendamentul 186
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) necesare 
pentru desfășurarea acțiunii indirecte sau 
pentru utilizarea acțiunii indirecte și (iii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42, ;

Or. en

Amendamentul 187
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „informații preexistente” înseamnă 
orice date, cunoștințe și/sau informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;

(4) „informații preexistente” înseamnă 
resurse tangibile, precum prototipurile, 
precum și orice date, cunoștințe și/sau 
informații, indiferent de forma sau natura 
acestora, precum și orice drepturi, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
sunt (i) deținute de participanți înainte de 
aderarea acestora la acțiune și (ii) 
identificate de către participanți în 
conformitate cu articolul 42;
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Or. en

Amendamentul 188
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) „acces necesar” înseamnă:
(a) în contextul aplicării acțiunii
accesul este necesar dacă, fără acordarea 
drepturilor de acces, desfășurarea 
sarcinilor încredințate părții destinatare 
ar fi imposibilă, întârziată semnificativ, 
sau ar necesita resurse financiare sau 
umane suplimentare semnificative.
(b) în contextul utilizării propriilor 
rezultate:
accesul este necesar dacă, fără acordarea 
acestor drepturi de acces, utilizarea 
propriilor rezultate ar fi tehnic sau juridic 
imposibilă.

Or. en

Justificare

Aceste modificări au fost propuse de coordonatorii DESCA.

Amendamentul 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „dezvoltarea experimentală” 
înseamnă dobândirea, asocierea, 
structurarea și utilizarea cunoștințelor și 
tehnicilor științifice, tehnologice, 
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comerciale și de altă natură existente și 
relevante, în vederea întocmirii unor 
planuri și dispozitive sau modele pentru 
conceperea de produse, procese sau 
servicii noi modificate sau îmbunătățite, 
inclusiv activități precum crearea de 
prototipuri, producția experimentală, 
testarea, demonstrații, gestionarea 
proiectelor-pilot și aplicațiile comerciale;

Or. en

Justificare

Dat fiind că se va stabili aici o diferență la nivel de finanțare, această diferență ar trebui să 
se bazeze pe o definiție coerentă, întemeiată pe un concept recunoscut al distincției dintre 
activitățile de cercetare și cele legate de piață. Definiția „dezvoltării experimentale” 
prevăzută în „Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare” (2006/C 323/01) pare a fi cea mai adecvată.

Amendamentul 190
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „solicitare de propuneri” înseamnă 
un anunț care invită propuneri de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 191
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) „acces necesar” înseamnă: în 
contextul aplicării acțiunii, accesul este 



AM\907542RO.doc 53/162 PE492.762v01-00

RO

necesar dacă, fără acordarea drepturilor 
de acces la rezultate sau la informațiile 
preexistente, desfășurarea sarcinilor 
încredințate participantului destinatar ar 
fi imposibilă, întârziată semnificativ sau 
ar necesita resurse financiare sau umane 
suplimentare semnificative; în contextul 
exploatării rezultatelor, accesul este 
necesar dacă, fără acordarea drepturilor 
de acces la rezultate sau la date 
preliminare, exploatarea rezultatelor ar fi 
tehnic sau juridic imposibilă.

Or. en

Justificare

„Necesar”: acest termen trebuie definit, deoarece necesitatea rezultatelor și/sau a 
informațiilor preexistente oferă o justificare cererilor participanților privind drepturile de 
acces. 

Amendamentul 192
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) „consorțiu” înseamnă un grup de 
participanți care sunt de acord să 
colaboreze pentru a depune o propunere 
și lucrează în mod potențial în cadrul unei 
acțiuni. Un consorțiu este alcătuit dintr-
un coordonator și parteneri de acțiune.

Or. en

Amendamentul 193
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „acțiune de coordonare și sprijin” 
înseamnă o acțiune care constă în principal 
din măsuri complementare precum 
diseminarea, sensibilizarea și comunicarea, 
crearea de rețele, servicii de coordonare 
sau sprijin, dialoguri privind politicile și 
exercițiile de învățare reciprocă și studii, 
inclusiv studiile de proiectare pentru noi 
infrastructuri;

(6) „acțiune de coordonare și sprijin” 
înseamnă o acțiune care constă în principal 
din măsuri complementare precum 
diseminarea, sensibilizarea și comunicarea, 
crearea de rețele, servicii de coordonare 
sau sprijin, participare la activități de 
standardizare, dialoguri privind politicile 
și exercițiile de învățare reciprocă și studii, 
inclusiv studiile de proiectare pentru noi 
infrastructuri;

Or. en

Justificare

Participanții ar trebui să fie încurajați să aducă rezultatele cercetării în activitățile de 
standardizare și viceversa. Standardizarea joacă un rol important în diseminarea rezultatelor 
cercetării.

Amendamentul 194
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „coordonatorul” conduce și 
reprezintă consorțiul și 
propunerea/proiectul, acționând ca 
punctul de contact cu Comisia.

Or. en

Amendamentul 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicarea în orice mijloc de 
informare;

(7) „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicarea în orice mijloc de 
informare, articole prezentând rezultatul 
cercetării, de ex. publicații științifice în 
jurnale care fac obiectul unor evaluări 
inter pares;

Or. en

Justificare

Publicare rezultatelor cercetării este o parte esențială a metodei științifice. Dacă descriu 
experimente sau calcule, ele trebuie să furnizeze suficiente detalii pentru ca un cercetător 
independent să poată repeta experimentul sau calculul pentru a verifica rezultatele.

Amendamentul 196
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicarea în orice mijloc de 
informare;

(7) „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv printr-o lucrare publicată în orice 
mijloc de informare;

Or. en

Justificare

Termenii „ descrie, analizează și interpretează cercetarea” limitează în orice caz conceptul și 
conținutul unei publicații. Definiția „lucrare publicată”este mai cuprinzătoare, incluzând și 
alte forme potențiale de publicări și nu limitează în mod inutil sfera.
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Amendamentul 197
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicarea în orice mijloc de 
informare;

(7) „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicații în orice mijloc de 
informare;

Or. en

Amendamentul 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „Dezvoltare experimentală” 
înseamnă dobândirea, combinarea, 
modelarea și utilizarea unor cunoștințe și 
competențe existente de ordin științific, 
tehnologic, de afaceri și din alte domenii 
relevante, în scopul producerii unor 
planuri, aranjamente sau proiecte pentru 
produse, procese sau servicii noi, 
modificate sau îmbunătățite. Acestea mai 
pot include, de exemplu, alte activități 
care vizează definirea conceptuală, 
planificarea și documentarea noilor 
produse, procese sau servicii. Aceste 
activități pot include realizarea unor 
proiecte, scheme, planuri și alte elemente 
de documentație, cu condiția ca acestea să 
nu fie destinate utilizării comerciale. 
Dezvoltarea de prototipuri și proiecte pilot 
cărora li se poate da o utilizare 
comercială este, de asemenea, inclusă, în 
cazul în care prototipul este în mod 
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obligatoriu produsul comercial final și 
fabricarea sa este prea costisitoare pentru 
ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri 
demonstrative și de validare. În cazul unei 
utilizări comerciale ulterioare a 
proiectelor demonstrative sau pilot, orice 
venit generat de o astfel de utilizare 
trebuie dedus din costurile eligibile. 
Producția și testarea experimentală a 
produselor, proceselor și serviciilor sunt, 
de asemenea, eligibile, cu condiția ca 
acestea să nu poată fi folosite sau 
transformate pentru a fi folosite în 
aplicații industriale sau în scop comercial. 
Dezvoltarea experimentală nu include 
modificările de rutină sau periodice aduse 
produselor, liniilor de producție, 
proceselor de producție, serviciilor 
existente și altor operațiuni în 
desfășurare, chiar dacă astfel de 
modificări constituie îmbunătățiri.

Or. en

Justificare

Definiție preluată din Cadrul pentru ajutorul de stat pentru C&D.

Amendamentul 199
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „exploatarea rezultatelor” înseamnă 
utilizarea directă și indirectă a 
rezultatelor pentru continuarea activității 
de cercetare sau pentru a dezvolta, fabrica 
și comercializa un produs sau o 
procedură sau pentru a dezvolta și furniza 
un serviciu, indiferent de activitățile de 
care este legată acțiunea indirectă.

Or. de
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Justificare

Exploatarea rezultatelor trebuie definită, demonstrând că această componentă este deosebit 
de importantă în cadrul noii abordări privind inovarea, introdusă de programul „Orizont 
2020”.

Amendamentul 200
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a)  „condiții echitabile și rezonabile” 
înseamnă condiții financiare sau de alt tip 
care țin seama de circumstanțe specifice 
ale cererii de acces, în special valoarea 
reală sau potențială a informațiilor 
generale sau a celor prealabile la care se 
solicită accesul și/sau domeniul de 
aplicare, durata sau orice alte 
caracteristici ale utilizării vizate;

Or. en

Justificare

Termenii „echitabile și rezonabile” (compensații/condiții) sunt utilizați în regulament, dar nu 
exclusiv când este vorba de acces. Amendamentul nu ar trebui să fie parțial și să fie 
interpretat cum se propune.

Amendamentul 201
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „condiții echitabile și rezonabile” 
înseamnă condițiile corespunzătoare, 
inclusiv termenii financiari posibili, 
având în vedere circumstanțele specifice 
ale solicitării de acces, care pot fi 
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determinați de valoarea reală sau 
potențială a rezultatelor sau a 
informațiilor preexistente pentru care se 
solicită accesul și/sau sfera de aplicare, 
durata sau alte caracteristici ale utilizării 
prevăzute;

Or. en

(trimitere la amendamentul 20; PE489.632v01-00)

Amendamentul 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a)  „exploatare” înseamnă utilizarea 
directă sau indirectă a rezultatelor în 
viitoarele activități de cercetare, diferite 
de cele acoperite de acțiunea indirectă 
vizată sau pentru elaborarea, crearea și 
comercializarea unui produs sau proces 
ori pentru crearea și furnizarea unui 
serviciu;

Or. en

Amendamentul 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „exploata/exploatare” înseamnă 
utilizarea directă pentru dezvoltarea, 
crearea și comercializarea unui produs 
sau a unui proces sau pentru crearea și 
furnizarea unui serviciu;
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Or. en

Amendamentul 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) „condiții echitabile și rezonabile” 
înseamnă condiții, inclusiv scutiri de 
redevență, care iau în considerare 
circumstanțele specifice ale cererii de 
acces și/sau sfera de aplicare, durata sau 
alte caracteristici ale utilizării vizate;

Or. en

Amendamentul 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

(10) „entitate juridică” înseamnă orice 
persoană fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

Or. en
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Justificare

Pentru a simplifica definiția unei entități juridice și pentru a înlătura orice dubii cu privire la 
faptul că o persoană fizică este, de asemenea, tratată ca o entitate juridică în cadrul 
programului „Orizont 2020”. Definiția propusă este conformă definiției utilizată în normele 
de participare din PC7.

Amendamentul 206
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare,
universități și organizații ale societății 
civile, cuprinzând orice persoană fizică sau 
orice persoană juridică constituită în 
temeiul legislației naționale, legislației 
Uniunii sau legislației internaționale care 
are personalitate juridică și care poate, 
acționând în nume propriu, să exercite 
drepturi și să dețină obligații;

Or. en

Amendamentul 207
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
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juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații; acestea includ organizații 
nonprofit și organizații ale societății 
civile.

Or. en

Amendamentul 208
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare,
universități și organizații ale societății 
civile, cuprinzând orice persoană fizică sau 
orice persoană juridică constituită în 
temeiul legislației naționale, legislației 
Uniunii sau legislației internaționale care 
are personalitate juridică și care poate, 
acționând în nume propriu, să exercite 
drepturi și să dețină obligații;

Or. es

Justificare

Prezentul amendament are drept scop să accentueze rolul jucat de organizațiile societății 
civile în CDI și să faciliteze schimburile dintre știință și societate.

Amendamentul 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
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universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

universități sau alte instituții de cercetare 
și inovare, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

Or. en

Amendamentul 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, centre de cercetare și 
universități, cuprinzând orice persoană 
fizică sau orice persoană juridică 
constituită în temeiul legislației naționale, 
legislației Uniunii sau legislației 
internaționale care are personalitate 
juridică și care poate, acționând în nume 
propriu, să exercite drepturi și să dețină 
obligații;

(10) „entitate juridică” înseamnă 
întreprinderi, organizații ale societății 
civile, centre de cercetare și universități, 
cuprinzând orice persoană fizică sau orice 
persoană juridică constituită în temeiul 
legislației naționale, legislației Uniunii sau 
legislației internaționale care are 
personalitate juridică și care poate, 
acționând în nume propriu, să exercite 
drepturi și să dețină obligații;

Or. en

Amendamentul 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „entitate juridică nonprofit” 
înseamnă o entitate juridică care, prin 
lege, nu are scop lucrativ și/sau care are o 
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obligație juridică sau statutară de a nu 
distribui profituri și/sau care este 
recunoscută ca atare de autoritățile 
naționale, ale Uniunii sau internaționale;

Or. en

Amendamentul 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe, informații, obiecte și alte 
rezultate tangibile, indiferent de forma sau 
natura acestora, care pot sau nu să fie 
protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală, cum 
ar fi drepturile de autor; drepturile asupra 
desenelor sau modelelor; drepturile 
asupra brevetelor; drepturile asupra 
varietăților de plante sau forme similare 
de protecție; excluzând însă date, 
cunoștințe și informații care sunt generate 
de un participant în legătură cu o acțiune 
specifică, dar nu corespund obiectivelor 
acelei acțiuni specifice și nu sunt 
necesare pentru a pune în practică un 
proiect specific sau a exploata rezultatele 
obținute. 

Or. en

Justificare

Definiția termenului de „rezultate” ar trebui, de asemenea, să acopere rezultatele tangibile.

Amendamentul 213
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe, informații, obiecte și alte 
rezultate tangibile, indiferent de forma sau 
natura acestora, care pot sau nu să fie 
protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală. În 
scopul prezentului regulament, 
publicațiile nu sunt considerate rezultate;

Or. en

Amendamentul 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală,
precum drepturile de autor, drepturile 
asupra desenelor și modelelor, drepturile 
legate de brevete, drepturile asupra unor 
varietăți de plante sau forme similare de 
protecție;

Or. en

Amendamentul 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice artefacte și 
alte rezultate tangibile, date, cunoștințe, 
informații, indiferent de forma sau natura 
acestora, care pot sau nu să fie protejate, 
generate în cadrul acțiunii, precum și orice 
drepturi conexe, inclusiv drepturile de 
proprietate intelectuală;

Or. en

Justificare

Adăugarea rezultatelor tangibile la definiție pentru a evita siguranța juridică. Reformularea 
are drept scop, de asemenea, să clarifice sensul „drepturilor” conexe. Aceste modificări au 
fost propuse de coordonatorii DESCA.

Amendamentul 216
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe, informații, artefacte și alte 
rezultate tangibile, indiferent de forma sau 
natura acestora, care pot sau nu să fie 
protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea definiției „rezultatelor” este salutară. Definiția nu ar trebui să excludă 
publicațiile științifice din definiția rezultatelor sau să încerce să le limiteze sfera și 
caracterul, nici nu ar trebui să le limiteze domeniul de competență la „rezultatele directe ale 
finanțării programului „Orizont 2020”. O publicație științifică se bazează pe cercetarea 
anterioară, pe publicațiile anterioare și rezultatele altor experiențe și proiecte și nu poate 
scrie despre cunoștințe care ar fi doar rezultatul direct al unei finanțări specifice („Orizont 
2020”).
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Amendamentul 217
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe, informații și publicații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
care pot sau nu să fie protejate, generate în 
cadrul acțiunii, precum și orice drepturi 
conexe, inclusiv drepturile de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 218
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice rezultate 
intangibile sau tangibile ale acțiunii, 
precum date, cunoștințe și informații, 
indiferent de forma sau natura acestora, 
care pot sau nu să fie protejate, generate în 
cadrul acțiunii, precum și orice drepturi 
conexe, inclusiv drepturile de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 219
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
inclusiv drepturile de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 220
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

(15a) „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe, informații, obiecte și alte 
rezultate tangibile, indiferent de forma sau 
natura acestora, care pot sau nu să fie 
protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală.

Or. en

(Trimitere la amendamentul 23; PE489.632v01-00)

Justificare

O clarificare atât pozitivă, cât și negativă a rezultatelor riscă o suprapunere între ambele 
definiții. Se evită astfel o confuzie juridică inutilă.

Amendamentul 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „practici uzuale de contabilitate” 
înseamnă principiile și convențiile de 
contabilitate utilizate în mod obișnuit și 
demonstrabil de un participant în scopul 
participării la programele de cercetare și 
inovare publică naționale și regionale, 
analoage cu programul „Orizont 2020”.

Or. en

Amendamentul 222
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a)  „utilizare” înseamnă utilizarea 
directă sau indirectă a rezultatelor în 
viitoarele activități de cercetare, diferite 
de cele acoperite de acțiunea indirectă 
vizată sau prin exploatarea, incluzând, 
dar fără a se limita la acestea,  
dezvoltarea, crearea și comercializarea 
unui produs sau proces ori pentru crearea 
și furnizarea unui serviciu;

Or. en

Justificare

Aceste modificări au fost propuse de coordonatorii DESCA.

Amendamentul 223
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „IMM-uri” înseamnă 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii în înțelesul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii1;
__________________
1 JO L 124, 20.5.2003, p36 

Or. en

Amendamentul 224
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) „acces liber durabil” înseamnă că 
fondurile au fost furnizate prin subvenții 
„Orizont 2020”sau alte modele de 
finanțare sau afaceri pentru a acoperi 
costul total de publicare și punere la 
dispoziție gratuită pe internet a articolelor 
științifice evaluate inter pares care 
descriu, interpretează sau analizează date, 
cunoștințe și informații generate de 
cercetările finanțate de programul 
„Orizont 2020”, recunoscând, de 
asemenea, că însăși reputația publicațiilor 
de cercetare poate fi câteodată 
considerată drept o validare a excelenței 
și că participanții la proiectele finanțate 
de programul „Orizont 2020”nu ar trebui 
să fie dezavantajați de obligația de a 
publica în formate care ar putea fi 
considerate de o calitate mai scăzută.

Or. en
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Amendamentul 225
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „excelență” este o evaluare a 
calității care se referă la o structură de 
cercetare având un personal de cercetare 
și științific bine format și care asigură 
identificarea celei mai bune soluții 
practice pentru obiectivul de cercetare, 
precum și obținerea unei cantități maxime 
de informații noi la un preț minim.

Or. pl

Justificare

Conceptul de „excelență” poate fi perceput într-un mod subiectiv; prin urmare, expertul 
evaluator ar trebui să primească îndrumări specifice.

Amendamentul 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul prezentului regulament, o 
entitate care nu are personalitate juridică în 
conformitate cu dreptul național aplicabil 
este asimilată unei entități juridice dacă se 
respectă condițiile stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar].

(3) În sensul prezentului regulament, o 
entitate care nu are personalitate juridică în 
conformitate cu dreptul național aplicabil 
este asimilată unei entități juridice dacă se 
respectă condițiile stabilite la articolul 114 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. XX/2012 [Regulamentul 
financiar] și articolul 174 litera (a) din 
normele de aplicare ale acestuia.

Or. it
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Justificare

Ca trimitere la conceptul de personalitate juridică, având în vedere diferențele dintre 
modalitățile juridice din diverse state membre și pentru a clarifica sfera de aplicare a 
alineatului 2.3 și a evita orice probleme de interpretare, ar trebui făcută o referință explicită 
la articolul 114 alineatul (2) litera (a) al actualului Regulament financiar și la articolul 174 
litera (a) din normele de aplicare.

Amendamentul 227
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În scopurile punctului (10), ar trebui 
să se aplice norme simplificate pentru 
autoritățile publice în ceea ce privește 
personalitatea juridică.

Or. en

Amendamentul 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Definiția OCDE cu privire la nivelul 
de pregătire tehnologică va fi luată în 
considerare la clasificarea cercetării 
tehnologice, a dezvoltării de produse și a 
activităților demonstrative.

Or. en

Amendamentul 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva condițiilor stabilite în 
acordurile, deciziile sau contractele de 
punere în aplicare, orice date, cunoștințe și 
informații comunicate cu restricții de 
confidențialitate în cadrul unei acțiuni 
rămân confidențiale, ținând cont, în mod 
corespunzător, de orice norme referitoare 
la protecția informațiilor clasificate.

Sub rezerva condițiilor stabilite în 
acordurile, deciziile sau contractele de 
punere în aplicare, orice date, cunoștințe și 
informații comunicate cu restricții de 
confidențialitate în cadrul unei acțiuni 
rămân confidențiale la nivelul instituțiilor 
Uniunii și al organismelor și 
participanților la acțiune, ținând cont, în 
mod corespunzător, de orice norme 
referitoare la protecția informațiilor 
clasificate.

Or. en

Amendamentul 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva condițiilor stabilite în 
acordurile, deciziile sau contractele de 
punere în aplicare, orice date, cunoștințe și 
informații comunicate cu restricții de 
confidențialitate în cadrul unei acțiuni 
rămân confidențiale, ținând cont, în mod 
corespunzător, de orice norme referitoare 
la protecția informațiilor clasificate.

Sub rezerva condițiilor stabilite în 
acordurile, deciziile sau contractele de 
punere în aplicare, orice date, cunoștințe și 
informații comunicate cu restricții de 
confidențialitate în cadrul unei acțiuni 
rămân confidențiale la nivelul instituțiilor 
Uniunii și al organismelor și 
participanților la acțiune, ținând cont, în 
mod corespunzător, de orice norme 
referitoare la protecția informațiilor 
clasificate.

Or. en

Amendamentul 231
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru sau a oricărei țări asociate, la 
cerere, orice informații utile care se află în 
posesia sa cu privire la rezultatele obținute 
de un participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii, dacă se îndeplinesc 
simultan următoarele condiții:

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru sau a oricărei țări asociate, la 
cerere, orice informații utile care se află în 
posesia sa cu privire la rezultatele obținute 
de un participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii și înainte de difuzarea 
informațiilor, Comisia solicită sistematic 
opinia participantului în cauză, dacă se 
îndeplinesc simultan următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice condițiile difuzării de „informații utile” deoarece ar putea 
prezenta dificultăți în ceea ce privește confidențialitatea.

Amendamentul 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru sau a oricărei țări asociate, la 
cerere, orice informații utile care se află în 
posesia sa cu privire la rezultatele obținute 
de un participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii, dacă se îndeplinesc 
simultan următoarele condiții:

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru, a oricărei țări asociate și a 
cetățenilor Uniunii sau a reprezentanților 
lor aleși direct, la cerere, orice informații 
utile care se află în posesia sa cu privire la 
rezultatele obținute de un participant care a 
primit finanțare din partea Uniunii, dacă se 
îndeplinesc simultan următoarele condiții :

Or. en
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Amendamentul 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile respective sunt relevante 
pentru politica publică;

(a) informațiile respective sunt relevante 
pentru obiectivele politicii publice și 
promovarea interesului public;

Or. en

Amendamentul 234
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participanții nu au prezentat motive 
solide și suficiente pentru păstrarea 
confidențialității informațiilor respective.

(b) la preavizul comunicării preconizate a 
Comisiei, participanții nu au prezentat 
motive solide și suficiente pentru păstrarea 
confidențialității informațiilor respective

Or. en

Justificare

Dezvăluirea de informații de către Comisie cu privire la rezultatele participanților ridică nu 
doar probleme în legătură cu confidențialitatea, dar și cu siguranța contractuală și protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală. Participanții ar trebui, prin urmare, să aibă 
oportunitatea de a ridica obiecții față de dezvăluirea de informații în cazul în care acest fapt 
le-ar dăuna, de aici necesitatea de a le acorda un preaviz.

Amendamentul 235
Teresa Riera Madurell
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

În acțiunile din cadrul obiectivului specific 
„Protejarea libertății și a securității 
Europei”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii. 
Normele Comisiei privind securitatea ar 
trebui să fie incluse în acordul relevant de 
grant.

Or. en

Amendamentul 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

În acțiunile din cadrul activităților 
componentei „Provocări ale societății”, 
Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 237
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure” 
și activitatea „Sănătate, schimbări 
demografice și bunăstare” din 
componenta „Provocări ale societății”, 
Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

Or. en

Justificare

Considerentele legate de securitatea publică, politica publică și sănătatea publică constituie 
excepții legitime și justifică derogări de la protejarea proprietății intelectuale.

Amendamentul 238
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure” 
și secțiunea „Sănătate, schimbări 
demografice și bunăstare” din categoria 
„Provocări ale societății”, Comisia poate 
pune la dispoziția organismelor și 
instituțiilor Uniunii sau a autorităților 
naționale ale statelor membre orice 
informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.
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Or. es

Justificare

Prezentul amendament urmărește să faciliteze utilizarea rezultatelor cercetărilor finanțate de 
UE, desfășurate ca parte a secțiunii „Sănătate, schimbări demografice și bunăstare” din 
categoria „Provocări ale societății” de către instituțiile UE sau autoritățile naționale ale 
statelor membre în definirea proiectelor sau politicilor.

Amendamentul 239
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa 
cu privire la rezultatele unui participant 
care a beneficiat de finanțare din partea 
Uniunii.

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată la dispoziția sa 
cu privire la rezultatele unui participant 
care a beneficiat de finanțare din partea 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 240
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia furnizează eventualilor 
participanți un manual care explică 
detaliile procesului de selecție.  Pe lângă 
cântărirea criteriilor de selecție, acesta 
menționează motivele cele mai comune 
pentru respingerea cererilor, în special 
cele ale IMM-urilor, precum și modalități 
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de a evita aceste erori. Pe cât posibil, 
aceste informații sunt, de asemenea, deja 
furnizate la publicarea primului program 
de lucru și sunt detaliate în lumina 
experienței Comisiei. În măsura 
posibilului, Comisia ar trebui să ia 
măsuri, în funcție de bugetul relevant, în 
vederea publicării acestor manuale în 
toate limbile oficiale.  În orice caz, statele 
membre iau măsuri pentru ca IMM-urile 
să primească gratuit o copie a manualului 
în limba lor oficială.

Or. de

Amendamentul 241
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Furnizarea de informații în temeiul 
alineatului (1) nu poate transfera 
destinatarului vreun drept sau vreo 
obligație a Comisiei sau a participanților. 
Cu toate acestea, destinatarul păstrează 
caracterul confidențial al informațiilor în 
cauză, cu excepția cazului în care 
informațiile devin publice sau sunt puse la 
dispoziția publicului de participanți sau au 
fost comunicate Comisiei fără restricții 
privind confidențialitatea. În ceea ce 
privește informațiile clasificate, se aplică 
normele Comisiei privind securitatea.

(2) Comisia asigură următoarele:

(a) Furnizarea de informații în temeiul 
alineatului (1) nu poate transfera 
destinatarului vreun drept sau vreo 
obligație a Comisiei sau a participanților,
(b) destinatarul păstrează caracterul 
confidențial al informațiilor în cauză, cu 
excepția cazului în care informațiile devin 
publice sau sunt puse la dispoziția 
publicului de participanți sau au fost 
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comunicate Comisiei fără restricții privind 
confidențialitatea, precum și că
(c) în ceea ce privește informațiile 
clasificate, se aplică normele Comisiei 
privind securitatea.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că cea care furnizează informațiile este Comisia, acesteia ar trebui 
să-i revină sarcina de a adopta măsuri pentru ca informațiile să nu transfere drepturi și ca 
destinatarul să trateze informațiile confidențial.

Amendamentul 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 4a
Îndrumări și informații pentru eventualii 

participanți
(1) Comisia ia măsuri pentru a pune la 
dispoziția tuturor eventualilor participanți 
îndrumări și informații suficiente, în 
paralel cu publicarea primului program 
anual de lucru al programului „Orizont 
2020”.
(2) În strânsă cooperare cu toți factorii 
interesați, se elaborează următoarele 
documente, care sunt adoptate de Comisie 
prin actele de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura de examinare 
la care face trimitere articolul 9 alineatul 
(2):
a) normele de depunere, evaluare, selecție 
și atribuire;
b) modelul acordului de grant;
c) normele privind certificatele de audit.
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(3) În plus, în strânsă cooperare cu toți 
factorii interesați relevanți, se elaborează 
următoarele documente de îndrumare și 
informare, care sunt difuzate de Comisie 
în mod adecvat:
a) notă de îndrumare privind redactarea 
propunerilor, incluzând informații 
detaliate privind procesul de evaluare și 
de selecție;
b) notă de îndrumare pentru beneficiari;
c) ghid privind aspectele financiare;
d) ghid privind drepturile de proprietate 
intelectuală (DPI);
e) listă de verificare pentru acordul de 
consorțiu;
(4) Dispozițiile pe care Comisia le 
adaptează în susmenționatele documente 
cu privire la interpretarea normelor 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr.XX/XX (Regulamentul financiar) și 
prezentul regulament, rămân valabile pe 
toată durata programului.

Or. en

Amendamentul 243
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Activitățile apropiate de piață sunt 
finanțate în principal prin intermediul 
instrumentelor financiare.

Or. en

Amendamentul 244
Paul Rübig
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul calculării dimensiunii unei 
întreprinderi, participantul la o acțiune se 
definește exclusiv ca persoana juridică 
sau fizică care face cererea, excluzând 
compania-mamă, filialele sau 
participațiile străine.

Or. de

Justificare

Astfel, se vor facilita cererile de subvenționare.

Amendamentul 245
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de lucru relevant poate 
restricționa participarea la „Orizont 
2020”sau la părți din acesta a entităților 
juridice stabilite în țări terțe în cazul în 
care condițiile de participare a entităților 
juridice din statele membre la programele 
de cercetare și inovare ale țării terțe sunt 
considerate prejudiciabile față de 
interesele Uniunii.

(2) Programul de lucru relevant 
restricționează și exclud participarea la 
„Orizont 2020” sau la părți din aceasta:

Or. en

Amendamentul 246
Marita Ulvskog
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de lucru relevant poate 
restricționa participarea la „Orizont 
2020”sau la părți din acesta a entităților 
juridice stabilite în țări terțe în cazul în care 
condițiile de participare a entităților 
juridice din statele membre la programele 
de cercetare și inovare ale țării terțe sunt 
considerate prejudiciabile față de interesele 
Uniunii.

(2) Programul de lucru relevant poate 
restricționa participarea la „Orizont 
2020”sau la părți din acesta a entităților 
juridice stabilite în țări terțe în cazul în care 
condițiile de participare a entităților 
juridice din statele membre la programele 
de cercetare și inovare ale țării terțe sunt 
considerate prejudiciabile față de interesele 
Uniunii. Norme suplimentare privind 
accesul restricționat la „Orizont 2020” al 
anumitor entități juridice din țările terțe 
sau țările asociate sunt stabilite la 
articolul 6 litera (a) (nouă).

Or. en

Amendamentul 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) entitățile juridice (inclusiv orice 
entități afiliate) a căror participare, prin 
obiectivele pe care le urmăresc, sediul, 
caracterul sau locul activităților, ar face 
ca Uniunea Europeană să recunoască ca 
legitimă o situație provocată de încălcarea 
gravă a dreptului internațional (inclusiv a 
dreptului umanitar internațional) sau să 
acorde ajutor sau asistență pentru 
menținerea acesteia, în cazul în care 
această încălcare a fost recunoscută 
printr-o rezoluție a Consiliului de 
Securitate a Organizației Națiunilor Unite 
sau printr-o hotărâre sau aviz consultativ 
al Curții Internaționale de Justiție;
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Or. en

Amendamentul 248
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderile stabilite într-o țară 
terță care se promovează ca un centru 
financiar offshore sau în care nu există 
taxe sau există taxe nominale, nu există 
un schimb efectiv de informații cu 
autoritățile fiscale străine, există o lipsă 
de transparență cu privire la dispozițiile 
legislative, judiciare sau administrative 
sau nu există obligativitatea unei prezențe 
locale semnificative;

Or. en

Amendamentul 249
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) entitățile juridice stabilite în țări terțe, 
în cazul în care condițiile de participare a 
entităților juridice din statele membre la 
programele de cercetare și inovare ale 
țării terțe sunt considerate prejudiciabile 
față de interesele Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 250
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul de lucru sau planul de lucru 
relevant poate exclude entitățile care nu pot 
să furnizeze garanții satisfăcătoare de 
securitate, inclusiv în ceea ce privește 
autorizarea de securitate a personalului, în 
cazul în care aceasta se justifică din motive 
de securitate.

(3) Programul de lucru sau planul de lucru 
relevant poate exclude entitățile care nu pot 
să furnizeze garanții satisfăcătoare de 
securitate sau de protecție a proprietății 
intelectuale, inclusiv în ceea ce privește 
autorizarea de securitate a personalului, în 
cazul în care aceasta se justifică din motive 
de securitate.

Or. ro

Amendamentul 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O grupare europeană pentru 
cooperare teritorială (GECT) sau alt 
organism juridic stabilit în conformitate 
cu legile uneia dintre țările participante 
poate participa la acțiune cu condiția de a 
fi instituită de autoritățile și organismele 
publice din cel puțin două țări 
participante și în cazul îndeplinirii 
condițiilor din prezentul regulament, 
precum și a condițiilor stabilite în 
programul sau planul relevant de lucru.   

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.1082/2006, o GECT poate efectua 
acțiuni specifice de cooperare teritorială între membrii săi în vederea îndeplinirii obiectivului 
menționat la articolul 1 alineatul (2), cu sau fără contribuția financiară a Comunității. În 
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conformitate cu propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.1082/2006, o 
GECT poate efectua acțiuni specifice de cooperare teritorială între membrii săi în vederea 
îndeplinirii obiectivului menționat la articolul 1 alineatul (2), cu sau fără sprijinul financiar 
al Uniunii.

Amendamentul 252
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Participarea entităților juridice 
stabilite în țările terțe la programul-cadru 
„Orizont 2020” sau la părți ale acestuia 
face obiectul principiului reciprocității, în 
conformitate cu care entitățile juridice 
stabilite în UE pot participa la programele 
de cercetare și inovare inițiate de acele 
țări.

Or. fr

Amendamentul 253
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 6a
Accesul restricționat la „Orizont 2020” al 
anumitor entități juridice din țările terțe și 

țările asociate
Participarea și cooperarea cu entitățile 
juridice din țările terțe sau țările asociate 
implicate în conflicte militare sau 
teritoriale și unde există suspiciuni 
justificate privind încălcarea drepturilor 
omului sau încălcarea dreptului umanitar 
internațional ar trebui restricționată. 
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Participarea acestor entități sau țări 
asociate este permisă doar dacă sunt 
îndeplinite următoarele criterii:
(a) entitatea din țara terță și țara asociată 
prezintă un raport, înainte de primirea 
finanțării și de inițierea acțiunilor 
indirecte, în care detaliază modul în care 
fondurile și alte măsuri de sprijin din 
cadrul programului „Orizont 2020” nu 
contribuie la activitățile detaliate în 
paragraful anterior și sunt delimitate de 
acestea. Comisia oferă îndrumări cu 
privire la conținutul și metodologia 
acestui raport;
(b) finanțarea nu poate fi dispersată, iar 
acțiunile indirecte nu pot începe până 
când Comisia nu aprobă raportul și 
concluziile sale. Dacă se consideră 
necesar, Comisia poate desfășura propria 
anchetă sau solicita un audit efectuat de 
un terț;
(c) în urma încheierii acțiunilor indirecte 
sau pe bază bianuală cu țările asociate, 
Comisia ar trebui să prezinte un audit 
care să evalueze dacă fondurile și 
măsurile de sprijin au fost bine 
administrate;
(d) publicațiile care apar ca urmare a 
dispozițiilor prezentului articol ar trebui 
să fie puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel puțin trei entități juridice participă 
la o acțiune;

(a) cel puțin două entități juridice participă 
la o acțiune;
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Or. en

Amendamentul 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fiecare dintre cele trei este stabilită într-
un stat membru sau într-o țară asociată;

(b) fiecare dintre cele două este stabilită 
într-un stat membru sau într-o țară 
asociată;

Or. en

Amendamentul 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) două entități juridice nu pot fi stabilite 
în același stat membru sau țară asociată;

(c) acestea nu sunt stabilite în același stat 
membru sau țară asociată;

Or. en

Amendamentul 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) toate cele trei entități juridice sunt 
independente una de cealaltă în sensul 
articolului 7.

(d) acestea sunt independente una de 
cealaltă în sensul articolului 7.

Or. en
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Amendamentul 258
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, ca de exemplu atunci când 
aspectele geografice și culturale ale 
cercetării desfășurate în domeniul 
științelor sociale și umaniste prezintă un 
interes deosebit pentru un stat membru 
anume și o țară asociată și nu pentru alții, 
condiția minimă este participarea unei 
entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

Or. es

Justificare

Amendamentul are drept scop să informeze Comisia sau organismul relevant de finanțare 
pentru a ține seama de componenta geografică și culturală la elaborarea unor anumite 
programe sau planuri de lucru. Implicarea unei entități juridice poate fi solicitată ca o 
condiție minimă.

Amendamentul 259
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
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ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor din domeniul 
producției agricole primare, al acțiunilor 
de cofinanțare de program și în cazuri 
justificate, prevăzute în programul de lucru 
sau în planul de lucru, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau țară asociată.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că regiunile sunt diferite în ceea ce privește tipurile de sol, climat și 
infrastructură agricolă, este posibil ca numeroase proiecte agricole să fie relevante doar 
dacă sunt adaptate la nivelul regional. De exemplu, dacă apare un parazit într-o zonă, 
trebuie dezvoltate măsuri de combatere a parazitului respectiv pentru acea zonă. Totuși, 
eliminarea parazitului ar avea o importanță transfrontalieră, deoarece proiectele mici de 
cercetare și inovare pot împiedica răspândirea parazitului pe tot continentul. Prin urmare, 
este necesar ca sectorul agricol să fie eligibil pentru această derogare.

Amendamentul 260
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor din domeniul 
producției agricole primare, al acțiunilor 
de cofinanțare de program și în cazuri 
justificate, prevăzute în programul de lucru 
sau în planul de lucru, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau țară asociată.

Or. en
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Amendamentul 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor din domeniul 
producției agricole primare și al 
dezvoltării rurale, al acțiunilor de 
cofinanțare de program și în cazuri 
justificate, prevăzute în programul de lucru 
sau în planul de lucru, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau țară asociată.

Or. en

Amendamentul 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor din domeniul 
producției agricole primare, al acțiunilor 
de cofinanțare de program și în cazuri 
justificate, prevăzute în programul de lucru 
sau în planul de lucru, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau țară asociată.

Or. en
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Amendamentul 263
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor din domeniul 
producției agricole primare, al acțiunilor 
de cofinanțare de program și în cazuri 
justificate, prevăzute în programul de lucru 
sau în planul de lucru, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau țară asociată.

Or. en

Amendamentul 264
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor din domeniul 
producției agricole primare, al acțiunilor 
de cofinanțare de program și în cazuri 
justificate, prevăzute în programul de lucru 
sau în planul de lucru, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau țară asociată.

Or. en
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Amendamentul 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (1), o 
GECT, în sensul articolului 6, poate 
prezenta o cerere ca beneficiar unic al 
unei operații.

Or. en

Justificare

Propunerea de regulament a Comisiei privind dispozițiile specifice din FEDR care urmăresc 
îndeplinirea obiectivului de cooperare teritorială prevede că „o GECT sau alt organism 
juridic stabilit în conformitate cu legile uneia dintre țările participante poate prezenta o 
cerere ca beneficiar unic al unei operații cu condiția de a fi instituită de autoritățile și 
organismele publice din cel puțin două țări participante, pentru cooperare transfrontalieră și 
transnațională și din cel puțin trei țări participante, pentru cooperare interregională.”

Amendamentul 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul unui proiect coordonat de o grupare 
europeană pentru cooperare teritorială, 
condiția minimă este participarea a două 
entități juridice stabilite în două state 
membre diferite sau țări asociate.

Or. en

Justificare

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
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ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Amendamentul 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programele de lucru sau planurile de 
lucru pot prevedea condiții suplimentare în 
conformitate cu cerințele specifice politicii 
sau cu natura și obiectivele acțiunii, 
inclusiv, inter alia, condiții privind numărul 
de participanți, tipul de participanți și locul 
de stabilire.

(5) Dacă este necesar și pe deplin 
justificat, programele de lucru sau 
planurile de lucru pot prevedea condiții 
suplimentare în conformitate cu cerințele 
specifice politicii sau cu natura și 
obiectivele acțiunii, inclusiv, inter alia, 
condiții privind numărul de participanți, 
tipul de participanți și locul de stabilire.

Or. en

Justificare

Programul „Orizont 2020” ar trebui să aplice norme generale introduse de normele de 
participare. Orice norme și condiții suplimentare ar trebui să fie excepționale și să se aplice 
în cazuri justificate pe deplin, dacă este absolut necesar.

Amendamentul 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se introduce flexibilitatea în 
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condițiile de participare pentru:
- a contribui la promovarea activităților 
de valorificare a oportunităților în 
sectoarele cu cicluri scurte de cercetare și 
inovare;
- a sprijini participarea IMM-urilor și
- a simplifica procedurile pentru 
activitățile care se bazează direct pe 
rezultatele cercetării finanțate.

Or. en

Amendamentul 269
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) participarea este considerată de către 
Comisie sau organismul de finanțare 
relevant esențială pentru desfășurarea 
acțiunii;

(a) participarea este considerată de către 
Comisie sau organismul de finanțare 
relevant esențială pentru desfășurarea 
acțiunii, în urma consultării 
Parlamentului European și a Consiliului;

Or. fr

Amendamentul 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) această finanțare este prevăzută într-un 
acord științific și tehnologic bilateral sau în 
orice alt acord dintre Uniune și organizația 
internațională sau, în cazul entităților 
stabilite în țări terțe, țara în care este 

(b) această finanțare este prevăzută într-un 
acord științific și tehnologic bilateral sau în 
orice alt acord dintre Uniune și organizația 
internațională sau, în cazul entităților 
stabilite în țări terțe, țara în care este 
stabilită entitatea juridică. Acest acord ar 
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stabilită entitatea juridică. trebui să asigure tratamentul egal al 
tuturor statelor membre, indiferent de 
apartenența lor ca membri în organizația 
internațională.

Or. en

Amendamentul 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Îndeplinirea condițiilor menționate la 
alineatul (1) ar trebui să facă obiectul 
controlului strict al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere celorlalte cazuri 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar] și în 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul delegat], nu se lansează 
cereri de propuneri pentru acțiuni de 
coordonare și sprijin și acțiuni de 
cofinanțare de program care să fie 
executate de entități juridice desemnate în 
programele de lucru dacă acțiunea nu intră 
în domeniul de aplicare al unei cereri de 
propuneri.

Fără a se aduce atingere celorlalte cazuri 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar] și în 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul delegat], nu se lansează 
cereri de propuneri pentru acțiuni de 
coordonare și sprijin și acțiuni de 
cofinanțare de program care să fie 
executate de entități juridice desemnate în 
programele de lucru dacă acțiunea nu intră 
în domeniul de aplicare al unei cereri de 
propuneri. Cererile de propuneri pot 
asuma diverse forme, inclusiv apeluri 
deschise, necesare pentru a asigura 
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nivelul de flexibilitate impus de 
diversitatea sectoarelor și activităților de 
cercetare și inovare, de la proiecte pe 
termen lung la activități pe termen scurt 
în care se valorifică oportunitățile.

Or. en

Amendamentul 273
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate cererile de propuneri din 
cercetarea în domeniul securității fac 
obiectul unei evaluări ex-ante de impact 
etic și social. Cererile care ridică 
preocupări substanțiale de etică și/sau de 
impact social trebuie să facă obiectul unui 
control sporit.

Or. en

Amendamentul 274
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Numărul de acțiuni finanțate în 
cadrul unei cereri de propuneri ar trebui 
să fie determinat de criteriul excelenței.

Or. en
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Amendamentul 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
O procedură de evaluare simplificată, în 
două etape, se poate aplica dacă acest 
lucru este menționat în programul de 
lucru și cu condiția evitării unei 
prelungiri a perioadei generale de 
evaluare.

Or. en

Amendamentul 276
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitățile juridice care primesc 
finanțare din partea Uniunii încheie un 
acord de grant cu Uniunea sau organismul 
de finanțare relevant. Acordul de grant 
respectiv include descrierea activităților 
care urmează să fie realizate de 
participanții în cauză și de entitățile 
juridice participante din țările terțe 
implicate.

(2) Entitățile juridice care primesc 
finanțare din partea Uniunii încheie un 
acord de grant cu Uniunea sau organismul 
de finanțare relevant. Acordul de grant 
respectiv include descrierea activităților 
care urmează să fie realizate de 
participanții în cauză și de entitățile 
juridice participante din țările terțe 
implicate și condițiile generale în special 
privind drepturile de acces, exploatare și 
difuzare.

Or. en

Justificare

Trebuie să fie prevăzută posibilitatea de a specifica condițiile generale pentru acțiunile 
desfășurate pe baza unor cereri comune cu țările terțe, în special în legătură cu drepturile de 
proprietate intelectuală.
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Amendamentul 277
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Perioada de ofertare

Scurtarea perioadei de decizie privind 
ofertele câștigătoare este o prioritate. Cu 
toate acestea, în funcție de natura unei 
anumite cereri, trebuie avute în vedere 
următoarele: 
(a) existența unor mecanisme clare și 
transparente de a examina propunerile pe 
teme specifice va crea un mediu 
concurențial echitabil și va permite 
incluziunea și creșterea participării. 
Aceasta ar trebui să fie o caracteristică 
valabilă, dacă este posibil, pentru toate 
programele și temele;
(b) anunțarea cu suficient timp înainte a 
viitoarelor invitații de participare ar 
permite potențialilor participanți să 
formeze consorții înaintea publicării 
invitației, ceea ce va determina o calitate 
mai bună a ofertelor;
(c) Respectarea unui termen rezonabil 
între publicarea unei invitații și termenul-
limită pentru prezentarea ofertelor poate 
determina o creștere a calității ofertelor și 
a echității condițiilor concurențiale 
pentru participanții cu niveluri diferite de 
capacități administrative și de experiență 
de participare la programele finanțate de 
Uniune și cu limbi diferite și grade 
diferite de cunoaștere a limbii engleze și
- termenele-limită pentru cereri ar trebui 
programate având în vedere întreaga 
sferă a cererilor Uniunii și calendarul 
academic și de afaceri al eventualilor 
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participanți.

Or. en

Amendamentul 278
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Sinergiile cu fondurile de coeziune

Pentru a crea sinergii cu utilizarea 
fondurilor politicii de coeziune dedicate 
scopurilor de cercetare și pentru a asigura 
eficiența acestora, ar trebui stabilite 
norme comune de participare. Se 
stabilește un set unic de norme și un 
punct unic de acces pentru toată 
finanțarea de cercetare a Uniunii, 
inclusiv utilizarea aceluiași cod de 
identificare a participantului (CIP) și 
portalul participanților pentru toate 
cererile și proiectele Uniunii.

Or. en

Amendamentul 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea și 
difuzarea rezultatelor.

1. Propunerile analizează relevanța 
dimensiunilor de cercetare și inovare 
responsabile, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 14a din Regulamentul 2011/809 
de stabilire a programului „Orizont 2020” 
- Programul-cadru pentru cercetare și 
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inovare (2014-2020), precum și dacă 
acestea trebuie luate în considerare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament face trimitere la amendamentul 12 al Cristinei Gutiérrez-Cortines 
privind proiectul de raport al Maríei Teresa Riera Madurell privind programul-cadru 
„Orizont 2020”, în care se sugerează un nou articol 14a privind cercetarea responsabilă.

Amendamentul 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea și 
difuzarea rezultatelor.

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea 
rezultatelor, ori de câte ori se 
preconizează sau se solicită exploatarea 
ca parte a ofertei, precum și un plan de 
difuzare, inclusiv un plan de gestiune a 
datelor și de folosire în comun a
rezultatelor.

Or. en

Amendamentul 281
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea și 
difuzarea rezultatelor.

(1) Propunerile cuprind un proiect de plan 
pentru exploatarea și difuzarea rezultatelor.
După caz, programul sau planul de lucru 
menționează în mod explicit că nu este 
nevoie de niciun proiect de plan.
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Or. en

Justificare

Planurile de exploatare și difuzare ar trebui prezentate numai cazuri excepționale.

Amendamentul 282
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea și 
difuzarea rezultatelor.

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea și 
difuzarea rezultatelor, inclusiv un plan 
pentru gestionarea datelor și folosirea lor 
în comun.

Or. en

Amendamentul 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) După caz, de exemplu dacă se 
preconizează că va exista un volum ridicat 
de cereri, Comisia poate decide să 
utilizeze o procedură de cerere în două 
etape, cu condiția ca în prima etapă să se 
efectueze o evaluare temeinică (obiective, 
abordare științifică, competențe ale 
participanților, valoarea adăugată a 
cooperării științifice și bugetul total) și cu 
condiția să nu fie cu prețul unei 
prelungiri importante a perioadei de 
atribuire a contractului sau a grantului.

Or. en
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Amendamentul 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Orice propunere de cercetare care ar 
putea fi dezvoltată în continuare pentru a 
deveni o tehnologie medicală nouă (de ex. 
medicamente, vaccinuri, diagnostic 
medical) cuprinde un proiect de plan care 
specifică o strategie de garantare a 
accesului imediat la această tehnologie la 
scara cea mai largă, în cazul în care lipsa 
accesului la această tehnologie ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
sănătății publice.

Or. en

Justificare

Accesul la medicamente, vaccinuri și alte tehnologii medicale este un element-cheie al 
sistemelor de sănătate funcționale și al asigurării accesului la sănătate. Așa cum au arătat 
câteva rapoarte ale OMS, analizarea strategiilor de acces chiar din etapa de cercetare și 
dezvoltare poate contribui mai târziu la servicii de sănătate funcționale. Surse OMS: Raport 
al Comisiei privind DPI, inovarea și sănătatea publică. (2006); Cercetarea și dezvoltarea în 
vederea acoperirii nevoilor în domeniul sănătății din țările în curs de dezvoltare. 
Consolidarea finanțării și coordonării mondiale (2012).

Amendamentul 285
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Propunerile examinează modul în 
care dimensiunile de cercetare și inovare 
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responsabile, astfel cum sunt stabilite în 
articolul 14 a din Regulamentul (UE) 
nr.XX/XX („Orizont 2020”), sunt 
relevante și dacă sunt luate în 
considerare.

Or. en

Amendamentul 286
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă, 
după caz, detalii privind obținerea licenței 
și măsurile de control care vor fi luate de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, precum și detalii ale aprobărilor 
etice care urmează să fie acordate. În ceea 
ce privește prelevarea celulelor stem 
embrionare umane, instituțiile, 
organizațiile și cercetătorii vor fi supuși 
unor proceduri stricte de obținere a 
licențelor și de control în conformitate cu 
cadrul legal existent în statele membre 
implicate.

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă, 
după caz, detalii privind măsurile de 
control care vor fi luate de autoritățile 
competente ale statelor membre, precum și 
detalii ale aprobărilor etice care urmează să 
fie acordate. În ceea ce privește prelevarea 
celulelor stem embrionare umane, 
instituțiile, organizațiile și cercetătorii vor 
fi supuși unor proceduri stricte de control 
în conformitate cu cadrul legal existent în 
statele membre implicate.

Or. en

Amendamentul 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă,

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă 
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după caz, detalii privind obținerea licenței 
și măsurile de control care vor fi luate de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, precum și detalii ale aprobărilor 
etice care urmează să fie acordate. În ceea 
ce privește prelevarea celulelor stem 
embrionare umane, instituțiile, 
organizațiile și cercetătorii vor fi supuși 
unor proceduri stricte de obținere a 
licențelor și de control în conformitate cu 
cadrul legal existent în statele membre 
implicate.

detalii privind obținerea licenței și măsurile 
de control care vor fi luate de autoritățile 
competente ale statelor membre, precum și 
detalii ale aprobărilor etice care urmează să 
fie acordate, după caz. În ceea ce privește 
prelevarea celulelor stem embrionare 
umane, instituțiile, organizațiile și 
cercetătorii vor fi supuși unor proceduri 
stricte de obținere a licențelor și de control 
în conformitate cu cadrul legal existent în 
statele membre implicate.

Or. en

Amendamentul 288
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă, 
după caz, detalii privind obținerea licenței 
și măsurile de control care vor fi luate de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, precum și detalii ale aprobărilor 
etice care urmează să fie acordate. În ceea 
ce privește prelevarea celulelor stem 
embrionare umane, instituțiile, 
organizațiile și cercetătorii vor fi supuși 
unor proceduri stricte de obținere a 
licențelor și de control în conformitate cu 
cadrul legal existent în statele membre 
implicate.

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă 
detalii privind obținerea licenței și măsurile 
de control care vor fi luate de autoritățile 
competente ale statelor membre, precum și 
detalii ale aprobărilor etice care urmează să 
fie acordate. În ceea ce privește prelevarea 
celulelor stem embrionare umane, 
instituțiile, organizațiile și cercetătorii vor 
fi supuși unor proceduri stricte de obținere 
a licențelor și de control în conformitate cu 
cadrul legal existent în statele membre 
implicate.

Or. ro

Amendamentul 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde



PE492.762v01-00 106/162 AM\907542RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O propunere care contravine 
principiilor etice sau oricărei legislații 
aplicabile sau care nu îndeplinește 
condițiile stabilite în Decizia nr. 
XX/XX/UE [program specific], în 
programul de lucru sau planul de lucru sau 
în cererea de propuneri poate fi exclusă în 
orice moment din procedurile de evaluare, 
selecție și atribuire a grantului.

(3) O propunere care contravine 
principiilor etice, drepturilor 
fundamentale sau oricărei legislații 
aplicabile sau care nu îndeplinește 
condițiile stabilite în Decizia nr. 
XX/XX/UE [program specific], în 
programul de lucru sau planul de lucru sau 
în cererea de propuneri poate fi exclusă în 
orice moment din procedurile de evaluare, 
selecție și atribuire a grantului.

Or. en

Amendamentul 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice propunere de cercetare care ar 
putea fi dezvoltată în continuare pentru a 
deveni o tehnologie medicală nouă (de ex. 
medicamente, vaccinuri, diagnostic 
medical) cuprinde un proiect de plan care 
specifică o strategie de garantare a 
accesului imediat la această tehnologie la 
scara cea mai largă, în cazul în care lipsa 
accesului la această tehnologie ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
sănătății publice.

Or. en

Justificare

Accesul la medicamente, vaccinuri și alte tehnologii medicale este un element-cheie al 
sistemelor de sănătate funcționale și al asigurării accesului la sănătate, așa cum arată câteva 
rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Analizarea strategiilor de acces chiar 
din etapa de cercetare și dezvoltare poate contribui mai târziu la servicii de sănătate 



AM\907542RO.doc 107/162 PE492.762v01-00

RO

funcționale. Ar trebui să existe numeroase instrumente pentru a răspunde acestor nevoi (de 
ex. dispoziții pentru a aborda chestiunile de proprietate intelectuală, programe de acces).

Amendamentul 291
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice propunere de cercetare care ar 
putea fi dezvoltată în continuare pentru a 
deveni o tehnologie medicală nouă (de ex. 
medicamente, vaccinuri, diagnostic 
medical) cuprinde un proiect de plan care 
specifică o strategie de garantare a 
accesului imediat la această tehnologie la 
scara cea mai largă, în cazul în care lipsa 
accesului la această tehnologie ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
sănătății publice.

Or. en

Amendamentul 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice propunere de cercetare care ar 
putea fi dezvoltată în continuare pentru a 
deveni o tehnologie medicală nouă (de ex. 
medicamente, vaccinuri, diagnostic 
medical) cuprinde un proiect de plan care 
specifică o strategie de garantare a 
accesului imediat la această tehnologie la 
scara cea mai largă, în cazul în care lipsa 
accesului la această tehnologie ar 
reprezenta o amenințare la adresa 
sănătății publice.



PE492.762v01-00 108/162 AM\907542RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Accesul la medicamente, vaccinuri și alte tehnologii medicale este un element-cheie al 
sistemelor de sănătate funcționale și al asigurării accesului cetățenilor la sănătate.

Amendamentul 293
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, propunerile ar trebui să 
explice cum și în ce măsură analiza pe 
criterii de sex și de gen este relevantă 
pentru proiectul preconizat și să utilizeze 
metode adecvate, dezvoltate de cercetarea 
de ultimă oră din acest domeniu.

Or. en

Justificare

În anumite domenii, propunerile ar trebui să menționeze relevanța genului.

Amendamentul 294
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare etică Evaluare etică și de gen

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, propunerile ar trebui să facă obiectul unei analize de gen.
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Amendamentul 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia efectuează în mod sistematic 
evaluări din punct de vedere etic ale 
propunerilor care ar putea ridica 
probleme de natură etică. Această 
evaluare trebuie să verifice respectarea 
principiilor etice și a legislației și, în cazul 
cercetării efectuate în afara Uniunii, 
trebuie să se verifice că aceeași cercetare 
ar fi fost autorizată într-un stat membru.

În cazul cercetării efectuate în afara 
Uniunii, Comisia verifică respectarea 
principiilor etice, după caz și se asigură că 
aceeași cercetare ar fi fost autorizată într-
un stat membru.

Or. en

Amendamentul 296
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia efectuează în mod sistematic 
evaluări din punct de vedere etic ale 
propunerilor care ar putea ridica probleme 
de natură etică. Această evaluare trebuie să 
verifice respectarea principiilor etice și a 
legislației și, în cazul cercetării efectuate în 
afara Uniunii, trebuie să se verifice că 
aceeași cercetare ar fi fost autorizată într-
un stat membru.

Comisia efectuează în mod sistematic 
evaluări din punct de vedere etic ale 
propunerilor care ar putea ridica probleme 
de natură etică. Această evaluare trebuie să 
verifice respectarea principiilor etice și a 
legislației și, în cazul cercetării efectuate în 
afara Uniunii, trebuie să se verifice că 
aceeași cercetare ar fi fost autorizată într-
un stat membru. După caz, Comisia ar 
trebui, de asemenea, să efectueze analize 
de gen ale propunerilor, utilizând un 
model cu o listă de verificare, în special în 
cazul celor  referitoare la ființe umane, fie 
ca subiecți, fie ca utilizatori.

Or. en
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Justificare

În anumite cazuri, propunerile ar trebui să facă obiectul unei analize de gen. 

Amendamentul 297
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia efectuează în mod sistematic 
evaluări din punct de vedere etic ale 
propunerilor care ar putea ridica probleme 
de natură etică. Această evaluare trebuie să 
verifice respectarea principiilor etice și a 
legislației și, în cazul cercetării efectuate în 
afara Uniunii, trebuie să se verifice că 
aceeași cercetare ar fi fost autorizată într-
un stat membru.

Comisia efectuează în mod sistematic 
evaluări din punct de vedere etic ale 
propunerilor care ar putea ridica probleme 
de natură etică. Această evaluare verifică
respectarea principiilor etice și a legislației 
UE și, în cazul cercetării efectuate în afara 
Uniunii, verifică dacă aceeași cercetare ar 
fi fost autorizată într-un stat membru.

Or. es

Justificare

Pentru a asigura că examinările etice sunt desfășurate în conformitate cu legislația și 
principiile UE.

Amendamentul 298
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate cererile de propuneri din 
cercetarea în domeniul securității fac 
obiectul unei evaluări ex-ante de impact 
etic. Această examinare trebuie să aibă în 
vedere, dincolo de limitele stricte ale 
protecției vieții private și a datelor,
impactul mai larg asupra societății al 
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programului de cercetare și dezvoltare în 
domeniul securității. Cererile care ridică 
preocupări substanțiale de etică și/sau de 
impact social trebuie să facă obiectul unui 
control sporit. În special, fiecare proiect 
din acea cerere va face obiectul unei 
examinări etice.

Or. en

Amendamentul 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia se asigură că procesul de 
examinare etică este cât mai transparent 
pentru coordonatorii de proiect și 
participanți.

Or. en

Amendamentul 300
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia face eforturi pentru ca 
examinarea etică să nu aibă drept 
rezultat, după caz, întârzieri necuvenite în 
inițierea, continuarea sau încheierea 
proiectelor.

Or. en
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Amendamentul 301
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Analiza de gen

Comisia efectuează sistematic analize de 
gen ale propunerilor, utilizând un model 
cu o listă de verificare.

Or. en

Amendamentul 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Impactul este cântărit în funcție de 
totalul costurilor financiare estimate ale 
proiectului, iar raportul costuri-impact 
este criteriu de atribuire.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că „Orizont 2020” este un program de distribuire a fondurilor 
publice, raportul costuri-beneficii al unei propuneri ar trebui, de asemenea, avut în vedere la 
clasificarea și selectarea pentru finanțare a propunerilor. 

Amendamentul 303
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul (1) - partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerile prezentate sunt evaluate pe 
baza următoarelor criterii de atribuire:

(1) Propunerile prezentate sunt evaluate pe 
baza unor criterii de atribuire, ca de 
exemplu următoarele:

Or. pl

Justificare

Amendamentele 4,5,6 7 și 8 specifică criteriile care ar trebui utilizate pentru a defini scara 
uniformă de evaluare pentru evaluările prezentate de inspectori.

Amendamentul 304
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) excelență; a) excelență, pe baza unei evaluări a 
structurilor de cercetare în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (1) punctul 17a 
(nou);

Or. pl

Justificare

Amendamentele 4,5,6 7 și 8 specifică criteriile care ar trebui utilizate pentru a defini scara 
uniformă de evaluare pentru evaluările prezentate de inspectori.

Amendamentul 305
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) impact; b) realizările membrilor echipei în 
domeniul cercetării;
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Or. pl

Justificare

Amendamentele 4,5,6 7 și 8 specifică criteriile care ar trebui utilizate pentru a defini scara 
uniformă de evaluare pentru evaluările prezentate de inspectori.

Amendamentul 306
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) calitatea și eficiența punerii în aplicare. c) costul punerii în aplicare.

Or. pl

Justificare

Amendamentele 4,5,6 7 și 8 specifică criteriile care ar trebui utilizate pentru a defini scara 
uniformă de evaluare pentru evaluările prezentate de inspectori.

Amendamentul 307
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ca) probabilitatea succesului.

Or. pl

Justificare

Amendamentele 4,5,6 7 și 8 specifică criteriile care ar trebui utilizate pentru a defini scara 
uniformă de evaluare pentru evaluările prezentate de inspectori.

Amendamentul 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sinergiile cu alte finanțări publice la 
nivel național, regional și local.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita o sinergie reală cu programele de finanțare ale statelor membre și ale 
regiunilor, în contextul unei specializări și concentrări de resurse inteligente, ar trebui să se 
ofere posibilitatea atribuirii unor proiecte inclusiv pe baza potențialului realizării acestor 
sinergii.

Amendamentul 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare criteriu menționat la 
alineatul (1) va fi notat cu note de la 0 la 
5. Se pot da jumătăți de notă. În ceea ce 
privește criteriile examinate, notele indică 
următoarele:
(a) 0 - propunerea nu îndeplinește 
criteriul analizat sau nu poate fi evaluată 
din cauza unor informații lipsă sau 
incomplete.
(b) 1 – insuficient. Propunerea nu 
îndeplinește criteriul în mod 
corespunzător sau prezintă lipsuri 
intrinseci grave.
(c) 2 – satisfăcător. Deși îndeplinește 
criteriul în linii mari, propunerea prezintă 
lipsuri semnificative.
(d) 3 – bine. Deși ar fi necesare unele 
îmbunătățiri, propunerea îndeplinește 
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bine criteriul.
(e) 4 – foarte bine. Deși sunt încă posibile 
unele îmbunătățiri, propunerea 
îndeplinește criteriul foarte bine.
(f) 5 – excelent. Propunerea răspunde cu 
succes tuturor aspectelor relevante ale 
criteriului respectiv. Eventualele lipsuri 
sunt minore.

Or. en

Amendamentul 310
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Criteriile de selecție și ponderea lor 
sunt definite în programul sau planul de 
lucru, iar utilizarea lor este adaptată la 
prioritățile programului „Orizont 2020”.

Or. en

Amendamentul 311
Romana Jordan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Impactul este determinat în funcție 
de totalul costurilor financiare estimate 
ale proiectului, criteriul de atribuire fiind 
astfel stabilit drept raportul costuri-
impact.

Or. en
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Amendamentul 312
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul propunerilor de acțiuni ERC 
privind cercetarea de frontieră, se aplică 
numai criteriul excelenței.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 313
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul propunerilor de acțiuni ERC 
privind cercetarea de frontieră, se aplică 
numai criteriul excelenței.

(2) În cazul propunerilor de acțiuni ERC 
privind cercetarea de frontieră, se aplică 
numai criteriul excelenței în selectarea 
echipei de cercetare, mai exact acesta se 
va baza pe evaluarea accesului la 
structurile moderne de cercetare, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 
punctul 17a (nou).

Or. pl

Justificare

Criteriul excelenței necesită clarificare.

Amendamentul 314
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criteriile de selecție și de atribuire ar 
trebui să se aplice fără discriminare de 
gen. Ar trebui instituit un sistem de 
stimulente pentru a sprijini proiectele cu o 
perspectivă de gen și care promovează 
egalitatea de gen. Comisia stabilește 
procesele de monitorizare a punerii în 
aplicare a prezentei dispoziții și difuzează 
public concluziile sale.

Or. en

Amendamentul 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criteriul impactului include sfera 
potențială a difuzării și accesibilitatea 
publică a rezultatelor și a datelor 
cercetării, acordând prioritate proiectelor 
care, în mod potențial, implică o difuzare 
și exploatare pe scară mai largă a 
rezultatelor. 

Or. en

Amendamentul 316
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criteriul impactului primește cea mai 
mare pondere în cazul propunerilor din 
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cadrul priorității „Statutul de lider 
industrial”.

Or. en

Amendamentul 317
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul de lucru sau planul de lucru 
stabilește detalii suplimentare privind 
aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute 
la alineatul (1) și trebuie să precizeze 
ponderările și plafoanele aplicabile.

(3) Programul de lucru sau planul de lucru 
stabilește detalii suplimentare privind 
aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute 
la alineatul (1) și trebuie să precizeze 
ponderările și plafoanele aplicabile. În 
plus, echilibrul de gen este introdus ca 
unul dintre criteriile programelor de 
lucru.

Or. en

Amendamentul 318
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul de lucru sau planul de lucru 
stabilește detalii suplimentare privind 
aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute 
la alineatul (1) și trebuie să precizeze 
ponderările și plafoanele aplicabile.

(3) Programul de lucru sau planul de lucru 
stabilește detalii suplimentare privind 
aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute 
la alineatul (1) și trebuie să precizeze 
subcriteriile, ponderările și plafoanele 
aplicabile. Evaluarea asigură egalitatea de 
gen și nediscriminarea.

Or. en
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Amendamentul 319
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia adoptă și publică normele
care reglementează procedura de 
depunere a propunerilor, precum și 
procedurile corespunzătoare de evaluare, 
selecție și acordare a subvenției și publică 
ghiduri pentru candidați, inclusiv 
orientări pentru evaluatori. În special, 
aceasta stabilește normele pentru 
procedura de depunere în două etape 
(inclusiv în ceea ce privește domeniul de 
aplicare și natura propunerii din prima 
etapă, precum și cele ale propunerii 
complete din etapa a doua) și normele 
pentru procedura de evaluare în două 
etape.

Or. de

Justificare

Documentele necesare ar trebui să fie definite deja cât mai cuprinzător cu putință în normele 
de participare.

Amendamentul 320
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia elaborează un ghid pentru 
procesul de selecție, explicând aplicarea 
criteriilor de atribuire și definind 
implicațiile ponderilor și ale pragurilor 
specifice pentru procesul de selecție. Acest 
ghid este publicat în paralel cu primul 
program de lucru. Conținutul ghidului 
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este obligatoriu pentru serviciile Comisiei.

Or. en

Amendamentul 321
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia elaborează un ghid pentru 
procesul de selecție, explicând aplicarea 
criteriilor de atribuire și definind 
implicațiile ponderilor și ale pragurilor 
specifice pentru procesul de selecție. Acest 
ghid este publicat în paralel cu primul 
program de lucru.

Or. en

Amendamentul 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, potențialul unei propuneri 
de a promova cooperarea internațională 
cu privire la subiecte-cheie precum 
standardizarea este luat în considerare în 
procedura de evaluare.

Or. en

Amendamentul 323
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentarea într-o altă limbă decât 
limba engleză nu trebuie să dezavantajeze 
candidații în procedura de evaluare.

Or. de

Amendamentul 324
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Propunerile se clasifică în funcție de 
rezultatele evaluării. Selecția se realizează
pe baza acestui clasament.

(4) Propunerile se clasifică în funcție de 
rezultatele evaluării pe baza scării 
numerice de evaluare propuse. Același 
subiect (problemă de rezolvat) sau unul 
similar poate fi oferit independent la două 
echipe diferite de cercetare pentru a crește 
competitivitatea.

Or. pl

Justificare

Competitivitatea ar trebui să fie un factor atât în cursul procesului de solicitare a granturilor, 
cât și de punere în aplicare a acestora.

Amendamentul 325
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Propunerile se clasifică în funcție de 
rezultatele evaluării. Selecția se realizează 

(4) Propunerile se clasifică în funcție de 
rezultatele evaluării. Selecția se realizează 
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pe baza acestui clasament. pe baza acestui clasament. În cazul în care 
două sau mai multe propuneri sunt 
considerate egale pe baza criteriilor 
stabilite la alineatele (1 și (2), Comisia ia 
în considerare raportul calitate-preț ca un 
criteriu suplimentar.

Or. en

Amendamentul 326
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cererile de propuneri aplică în 
principal o procedură de depunere în 
două etape, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. XX/2012 
(Regulamentul financiar) și normele sale 
de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 327
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant nu verifică în avans decât 
capacitatea financiară a coordonatorilor, 
atunci când finanțarea solicitată din partea 
Uniunii pentru acțiune este egală sau mai 
mare de 500 000 EUR, cu excepția cazului 
în care, pe baza informațiilor disponibile, 
există motive de îndoială cu privire la 
capacitatea financiară a coordonatorului 
sau a altor participanți.

(5) Prin mijloace compatibile cu legislația 
națională, Comisia sau organismul de 
finanțare relevant nu verifică în avans 
decât capacitatea financiară a 
coordonatorilor, atunci când finanțarea 
solicitată din partea Uniunii pentru acțiune 
este egală sau mai mare de 100 000 EUR, 
cu excepția cazului în care, pe baza 
informațiilor disponibile, există motive de 
îndoială cu privire la capacitatea financiară 
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a coordonatorului sau a altor participanți.
Comisia pune la dispoziție un instrument 
electronic simplu, accesibil pentru ca 
solicitanții să își verifice viabilitatea 
financiară.

Or. en

Justificare

Preeminența legislației naționale trebuie recunoscută și va constitui un important pas înainte 
în simplificarea procedurilor pentru participanți.

Amendamentul 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant nu verifică în avans decât 
capacitatea financiară a coordonatorilor, 
atunci când finanțarea solicitată din partea 
Uniunii pentru acțiune este egală sau mai 
mare de 500 000 EUR, cu excepția cazului 
în care, pe baza informațiilor disponibile, 
există motive de îndoială cu privire la 
capacitatea financiară a coordonatorului 
sau a altor participanți.

(5) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant nu verifică în avans decât 
capacitatea financiară a coordonatorilor 
sau a altor participanți, atunci când 
finanțarea solicitată din partea Uniunii 
pentru acțiune este egală sau mai mare de 
650 000 EUR, la fel ca în cadrul celui de 
al șaptelea program-cadru, cu excepția 
cazului în care, pe baza informațiilor 
disponibile, există motive de îndoială cu 
privire la capacitatea financiară a 
coordonatorului sau a altor participanți.

Or. en

Amendamentul 329
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant nu verifică în avans decât 
capacitatea financiară a coordonatorilor, 
atunci când finanțarea solicitată din partea 
Uniunii pentru acțiune este egală sau mai 
mare de 500 000 EUR, cu excepția cazului 
în care, pe baza informațiilor disponibile, 
există motive de îndoială cu privire la 
capacitatea financiară a coordonatorului 
sau a altor participanți.

(5) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant verifică în avans capacitatea 
financiară, atunci când finanțarea solicitată 
din partea Uniunii pentru participant este 
egală sau mai mare de 500 000 EUR, cu 
excepția cazului în care, pe baza 
informațiilor disponibile, există motive de 
îndoială cu privire la capacitatea financiară 
a coordonatorului sau a altor participanți.

Or. en

Justificare

Verificarea financiară a coordonatorului nu dă nicio indicație cu privire la capacitatea 
financiară a acelor participanți care solicită o parte semnificativă din contribuție. Ar trebui 
verificați participanții, nu coordonatorii.

Amendamentul 330
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un potențial coordonator al unui 
IMM nu îndeplinește toate criteriile 
financiare, Fondul de garantare pentru 
participanți poate acoperi riscul, astfel 
cum prevede articolul 32 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Capacitatea financiară nu va fi 
verificată în cazul entităților juridice a 
căror viabilitate este garantată de un stat 
membru sau o țară asociată și în cazul 
instituțiilor de învățământ secundar și 
superior.

(6) Capacitatea financiară nu va fi 
verificată în cazul entităților juridice a 
căror viabilitate este garantată de un stat 
membru sau o țară asociată și în cazul 
instituțiilor de învățământ secundar și 
superior. În mod similar, capacitatea 
financiară și de coordonare ale filialelor 
sau întreprinderilor noi slab capitalizate 
nu sunt verificate dacă viabilitatea lor este 
garantată de acționarii lor, cu condiția 
reînnoirii acesteia anuale.

Or. en

Amendamentul 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Capacitatea financiară nu va fi 
verificată în cazul entităților juridice a 
căror viabilitate este garantată de un stat 
membru sau o țară asociată și în cazul 
instituțiilor de învățământ secundar și 
superior.

(6) Capacitatea financiară nu va fi 
verificată în cazul entităților juridice a 
căror viabilitate este garantată de un stat 
membru sau o țară asociată și în cazul 
instituțiilor de învățământ secundar și 
superior. În mod similar, capacitatea 
financiară și de coordonare ale filialelor 
sau întreprinderilor noi slab capitalizate 
nu sunt verificate dacă viabilitatea lor este 
garantată de acționarii lor, cu condiția 
reînnoirii acesteia anuale.

Or. en

Amendamentul 333
Peter Skinner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În etapa de validare financiară a 
procedurii, IMM-urile din anumite 
sectoare concentrate mai degrabă asupra 
cercetării decât generării de profit nu ar 
trebui să fie obligate să ofere dovezi cu 
privire la cifra de afaceri operațională din 
anii anteriori pentru a se califica pentru 
finanțare.

Or. en

Justificare

Numeroase IMM-uri, în special cele din sectorul biotehnologiei, se concentrează mai degrabă 
asupra cercetării și dezvoltării, și nu asupra generării de profituri.

Amendamentul 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cererile de propuneri conțin în 
principiu o procedură de depunere în 
două etape, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. XX/2012 
(Regulamentul financiar) și normele sale 
de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 335
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Capacitatea financiară poate fi 
garantată de orice altă entitate juridică a 
cărei capacitate financiară este ulterior 
verificată în conformitate cu articolul 14 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant prevede o procedură de 
reexaminare a evaluării pentru solicitanții 
care consideră că evaluarea propunerii lor 
nu a fost efectuată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentele norme, în 
programul de lucru sau planul de lucru 
relevant sau în cererea de propuneri.

(1) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant prevede o procedură de 
reexaminare a evaluării complet 
transparentă pentru solicitanții care 
consideră că evaluarea propunerii lor nu a 
fost efectuată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentele norme, în 
programul de lucru sau planul de lucru 
relevant sau în cererea de propuneri.

Or. en

Amendamentul 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant este responsabilă/responsabil de 
examinarea acestei cereri. Această 
reexaminare acoperă numai aspectele 
procedurale ale evaluării, nu și meritele 

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant este responsabilă/responsabil de 
examinarea acestei cereri.
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propunerii.

Or. en

Amendamentul 338
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant este responsabilă/responsabil de 
examinarea acestei cereri. Această 
reexaminare acoperă numai aspectele 
procedurale ale evaluării, nu și meritele 
propunerii.

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant este responsabilă/responsabil de 
examinarea acestei cereri. Această 
reexaminare acoperă numai aspectele 
procedurale ale evaluării și, după caz și în 
conformitate cu alineatul anterior,
meritele propunerii.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament pregătește calea examinării meritului propunerilor depuse.

Amendamentul 339
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care proiectele pentru 
subvenții „Orizont 2020” sunt redepuse, 
Comisia, înainte de evaluare, pune la 
dispoziția noului comitet de evaluare 
cererea de proiect depusă anterior, 
împreună cu o sinteză a raportului de 
evaluare. Comisia, luând în considerare 
în mod corespunzător evoluțiile tehnice și 
științifice, se asigură cu nu există nicio 
neconcordanță între concluziile 
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precedentei și actualei sinteze a raportului 
de evaluare.

Or. nl

Amendamentul 340
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul (4) - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un comitet de reexaminare a evaluării, 
alcătuit din funcționari ai Comisiei, emite o 
opinie privind aspectele procedurale ale 
procesului de evaluare. Comitetul este 
prezidat de un funcționar al Comisiei sau al 
organismului de finanțare relevant, din alt 
departament decât cel responsabil pentru 
cererea de propuneri. Comitetul poate 
recomanda una dintre următoarele acțiuni:

(4) Un comitet de reexaminare a evaluării, 
alcătuit din funcționari ai Comisiei, emite o 
opinie privind aspectele procedurale ale 
procesului de evaluare. Comitetul este 
prezidat de un funcționar al Comisiei sau al 
organismului de finanțare relevant, din alt 
departament decât cel responsabil pentru 
cererea de propuneri; comitetul selectează 
un expert independent din baza de date 
menționată la articolul 37 din prezentul 
regulament; expertul emite un aviz cu 
privire la oportunitatea examinării 
propunerii respective pe baza meritelor 
sale, dar decizia finală este luată de 
președintele comitetului. Comitetul poate 
recomanda una dintre următoarele acțiuni:

Or. es

Justificare

Prezentul amendament introduce un sistem prin care se cooptează un terț expert din exterior, 
care stabilește dacă meritele propunerii trebuie luate în considerare, deși decizia finală îi 
aparține președintelui comitetului.

Amendamentul 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul (4) - partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un comitet de reexaminare a evaluării, 
alcătuit din funcționari ai Comisiei, emite o 
opinie privind aspectele procedurale ale 
procesului de evaluare. Comitetul este 
prezidat de un funcționar al Comisiei sau al 
organismului de finanțare relevant, din alt 
departament decât cel responsabil pentru 
cererea de propuneri. Comitetul poate 
recomanda una dintre următoarele acțiuni:

(4) Un comitet de reexaminare a evaluării, 
alcătuit din funcționari ai Comisiei, emite o 
opinie transparentă și obiectivă privind 
procesul de evaluare. Comitetul este 
prezidat de un funcționar al Comisiei sau al 
organismului de finanțare relevant, din alt 
departament decât cel responsabil pentru 
cererea de propuneri. Comitetul poate 
recomanda una dintre următoarele acțiuni:

Or. en

Amendamentul 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reevaluarea propunerii; (a) reevaluarea propunerii de către 
evaluatori care nu au fost implicați în
evaluarea anterioară;

Or. en

Amendamentul 343
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza recomandării respective, 
Comisia sau organismul de finanțare 
relevant adoptă o decizie și o comunică 
coordonatorului propunerii.

(5) Pe baza recomandării respective, 
Comisia sau organismul de finanțare 
relevant adoptă o decizie și o comunică 
coordonatorului propunerii în 30 de zile de 
la data primirii cererii de reexaminare de 
către Comisie sau de către organismul 
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relevant de finanțare.

Or. en

Amendamentul 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza recomandării respective, 
Comisia sau organismul de finanțare 
relevant adoptă o decizie și o comunică 
coordonatorului propunerii.

(5) Pe baza recomandării respective, 
Comisia sau organismul de finanțare 
relevant adoptă o decizie și o comunică 
coordonatorului propunerii în 30 de zile de 
la depunerea unei cereri de reexaminare.

Or. en

Justificare

Pentru a pune în aplicare programul în mod eficient și a reduce nesiguranța pentru 
participanții efectivi și potențiali, este foarte important ca procedurile de apel să fie 
gestionate cât mai eficient și să se evite întârzierile inutile. Termenul limită propus permite 
suficient timp pentru a finaliza procedura de apel.

Amendamentul 345
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Apel

Comisia instituie o procedură oficială de 
reclamații pentru participanți, care poate 
include numirea unui mediator însărcinat 
special cu proiectele de cercetare și 
inovare din cadrul programului „Orizont 
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2020”. Comisia se asigură că participanții 
sunt informați cu privire la toate 
procedurile de reclamații/apel disponibile, 
prin publicarea detaliilor cu privire la 
procedurile de reclamații/apel în toată 
corespondența cu participanții sau 
solicitanții. Procedura este transparentă, 
iar rezultatele și procesul decizional sunt 
puse la dispoziția participanților.
Participanții pot depune reclamații cu 
privire la orice domeniu de implicare a lor 
în programul „Orizont 2020”. Procedura 
de reclamații nu se limitează la aspectele 
procedurale ale evaluării propunerilor.
Comisia răspunde la reclamații în 30 de 
zile de la primirea acestora, printr-o 
decizie preliminară.
În conformitate cu Directiva 2008/52/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2008 privind 
anumite aspecte ale medierii în materie 
civilă și comercială și Rezoluția 
Parlamentului European din 13 
septembrie 2011 referitoare la punerea în 
aplicare a Directivei privind medierea în 
statele membre, impactul acesteia asupra 
medierii și acceptarea sa de către 
instanțe1, dacă o reclamație nu poate fi 
rezolvată în mod satisfăcător prin 
procedura oficială internă a Comisiei 
privind tratarea reclamațiilor 
(ombudsmanul sau organismul 
echivalent), Comisia Europeană și 
participanții pot conveni să încerce 
rezolvarea disputei printr-un proces de 
mediere, în conformitate cu normele 
privind procedura Centrului de mediere.
Centrul de mediere este convenit înainte 
de Comisie și participanți sau cu o listă de 
centre de mediere acceptate de Comisie.
Comisia rezervă 0.5% din bugetul 
programului „Orizont 2020” pentru 
proiecte care sunt inițial necâștigătoare și 
care, în urma procedurii de apel, sunt 
evaluate pozitiv.
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__________________
1Texte adoptate, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Amendamentul 346
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În strânsă cooperare cu statele 
membre, Comisia sau organismul relevant 
de finanțare elaborează modele de 
acorduri de grant între Comisie și 
organismul relevant de finanțare și 
participanți, în conformitate cu prezentul 
regulament, luând în considerare 
caracteristicile schemei de finanțare 
respective.

Or. en

Justificare

Spre deosebire de normele de participare la cel de al șaptelea program-cadru, articolul 19 
alineatul (8), Comisia nu a prevăzut în mod explicit elaborarea modelelor de acord de grant 
în prezenta propunere. Aceste acorduri vor asigura o mai mare siguranță juridică pentru 
participanți, deoarece stabilesc condițiile și obligațiile pe care trebuie să le respecte în 
legătură cu proiectul.

Amendamentul 347
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Cel mai târziu la publicarea cererii 
de propuneri, Comisia sau organismul 
relevant de finanțare pun la dispoziție 
acordul de grant pentru acțiunea vizată.
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Or. en

Justificare

Participanții au nevoie de siguranță cu privire la normele pe care le aplică unei acțiuni. Prin 
urmare, modelele de acord ar trebui să fie utilizate pe scară cât mai largă. De asemenea, 
condițiile acordului de grant trebuie să fie disponibile din vreme pentru cereri.

Amendamentul 348
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant încheie un acord de grant cu 
participanții.

(1) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant încheie un acord de grant cu 
participanții. Comisia elaborează, în 
strânsă consultare cu statele membre, un 
model de acord în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 349
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia sau organismul de finanțare 
vizat se asigură că perioada dintre 
termenul-limită pentru depunerea 
propunerilor și semnarea acordului de 
grant sau adoptarea deciziei privind 
grantul se limitează la un maxim de 6 
luni. Perioada poate fi extinsă în cazuri 
excepționale justificate. Pe lângă 
confirmarea de primire a propunerilor de 
proiect, Comisia ar trebui să comunice un 
calendar indicativ pentru principalele 
etape ale procedurii până la semnarea 
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acordului.

Or. de

Justificare

Ca rezultat al reducerii necesare ale perioadei până la obținerea grantului, concepută pentru 
a crește atractivitatea programului, ambele părți vor fi mai presate de timp. Datorită 
calendarului, participanții se pot pregăti pentru etapele relevante din timp. În plus, 
calendarul va crește transparența procedurii.

Amendamentul 350
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților, ale Comisiei sau 
ale organismelor de finanțare relevante. 
Acesta stabilește, de asemenea, drepturile 
și obligațiile entităților juridice care devin 
participanți în cursul perioadei de punere în 
aplicare a acțiunii.

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților, ale Comisiei sau 
ale organismelor de finanțare relevante. 
Acesta stabilește, de asemenea, drepturile 
și obligațiile entităților juridice care devin 
participanți în cursul perioadei de punere în 
aplicare a acțiunii. Aceasta respectă 
prezentul regulament și dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr.XX/XX 
(Regulamentul financiar) și 
Regulamentul (UE) nr.XX/XX 
(Regulamentul delegat). 

Or. en

Amendamentul 351
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților, ale Comisiei sau 

(2) Având în vedere dispozițiile 
prezentului regulament și în conformitate 
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ale organismelor de finanțare relevante. 
Acesta stabilește, de asemenea, drepturile 
și obligațiile entităților juridice care devin 
participanți în cursul perioadei de punere în 
aplicare a acțiunii.

cu acesta, acordul de grant stabilește 
drepturile și obligațiile participanților, ale 
Comisiei sau ale organismelor de finanțare 
relevante. Acesta stabilește, de asemenea, 
drepturile și obligațiile entităților juridice 
care devin participanți în cursul perioadei 
de punere în aplicare a acțiunii.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament ar trebui să asigure că acordul de grant ia pe deplin în considerare 
prezentul regulament și nu conține nicio nouă interpretare.

Amendamentul 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților, ale Comisiei sau 
ale organismelor de finanțare relevante. 
Acesta stabilește, de asemenea, drepturile 
și obligațiile entităților juridice care devin 
participanți în cursul perioadei de punere în 
aplicare a acțiunii.

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților și cele ale 
Comisiei sau ale organismelor de finanțare 
relevante. Acesta stabilește, de asemenea, 
drepturile și obligațiile entităților juridice 
care devin participanți în cursul perioadei 
de punere în aplicare a acțiunii, precum și 
rolul și sarcinile unui coordonator de 
consorțiu.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament ar trebui să asigure că acordul de grant ia pe deplin în considerare 
prezentul regulament și nu conține nicio nouă interpretare.

Amendamentul 353
Vicky Ford, Christian Ehler
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților, ale Comisiei sau 
ale organismelor de finanțare relevante. 
Acesta stabilește, de asemenea, drepturile 
și obligațiile entităților juridice care devin 
participanți în cursul perioadei de punere în 
aplicare a acțiunii.

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților și cele ale 
Comisiei sau ale organismelor de finanțare 
relevante. Acesta stabilește, de asemenea, 
drepturile și obligațiile entităților juridice 
care devin participanți în cursul perioadei 
de punere în aplicare a acțiunii.

Or. en

Amendamentul 354
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordul de grant poate stabili drepturile 
și obligațiile participanților privind 
drepturile de acces, exploatarea și 
diseminarea rezultatelor, în plus față de 
cele prevăzute în prezentul regulament.

(3) Pe baza cerinței din programul de 
lucru, acordul de grant poate stabili 
drepturile și obligațiile participanților 
privind drepturile de acces, exploatarea și 
diseminarea rezultatelor, în plus față de 
cele prevăzute în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 355
Marisa Matias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă se desfășoară cercetări într-un 
domeniu relevant pentru păstrarea 
sănătății publice, acordul de grant conține 
dispoziții care promovează accesibilitatea 
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rezultatelor pentru rezidenții din Uniune 
și nu numai, prin strategii de licențiere 
responsabile din punct de vedere social.

Or. en

Amendamentul 356
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de grant reflectă, dacă este 
cazul, principiile generale stabilite în 
Recomandarea Comisiei privind Carta 
Europeană a Cercetătorilor și Codul de 
Conduită pentru Recrutarea 
Cercetătorilor.

(4) Acordul de grant conține, dacă este 
cazul, dispoziții care asigură respectarea 
principiilor etice și ale principiilor de 
integritate a cercetării, inclusiv stabilirea 
unui comitet independent de etică și 
dreptul Comisiei de a efectua un audit de 
etică, precum și stabilirea unui comitet 
independent de integritate a cercetării și 
dreptul Comisiei de a efectua un audit 
privind integritatea cercetării.

Or. en

Amendamentul 357
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de grant reflectă, dacă este 
cazul, principiile generale stabilite în 
Recomandarea Comisiei privind Carta 
Europeană a Cercetătorilor și Codul de 
Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

(4) Acordul de grant reflectă, dacă este 
cazul, principiile generale stabilite în 
Recomandarea Comisiei privind Carta 
Europeană a Cercetătorilor și Codul de 
Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.
Acesta va include, în special, activități de 
promovare a unei reprezentări echilibrate 
a bărbaților și femeilor în echipele de 
cercetare și de asigurare a unei integrări 
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adecvate a perspectivei de gen în 
conținutul cercetării.

Or. en

Amendamentul 358
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de grant reflectă, dacă este 
cazul, principiile generale stabilite în 
Recomandarea Comisiei privind Carta 
Europeană a Cercetătorilor și Codul de 
Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

(4) Acordul de grant reflectă, dacă este 
cazul, principiile generale stabilite în 
Recomandarea Comisiei privind Carta 
Europeană a Cercetătorilor și Codul de 
Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, 
precum și principiul egalității de gen 
prevăzut în articolul 15 din Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX („Orizont 2020”).

Or. en

Amendamentul 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant se asigură că, pentru acordurile 
de grant rezultate din cererile din cadrul 
instrumentului pentru IMM-uri, durata 
dintre termenul-limită pentru propuneri, 
astfel cum este stabilit de cererile 
individuale de propuneri, și semnarea 
acordului de grant sau, după caz, decizia 
de acordare a grantului, este de maximum 
5 luni.
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Amendamentul 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă se desfășoară cercetări într-un 
domeniu relevant pentru păstrarea 
sănătății publice, acordul de grant conține 
dispoziții care promovează accesibilitatea 
rezultatelor, prin strategii de licențiere 
responsabile din punct de vedere social.

Or. en

Amendamentul 361
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordul de grant cuprinde, dacă este 
cazul, dispoziții care să asigure respectarea 
principiilor etice, inclusiv instituirea unui 
consiliu independent de etică și dreptul 
Comisiei de a efectua un audit privind 
aspectele de etică.

(5) Acordul de grant cuprinde, dacă este 
cazul și în orice caz pentru toate proiectele 
din cercetarea în domeniul securității, 
dispoziții care să asigure respectarea 
principiilor etice, inclusiv instituirea unui 
consiliu independent de etică și dreptul 
Comisiei de a efectua un audit privind 
aspectele de etică.

Or. en

Amendamentul 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordul de grant cuprinde, dacă este 
cazul, dispoziții care să asigure respectarea 
principiilor etice, inclusiv instituirea unui 
consiliu independent de etică și dreptul 
Comisiei de a efectua un audit privind 
aspectele de etică.

(5) Acordul de grant cuprinde, dacă este 
cazul, dispoziții care să asigure respectarea 
principiilor etice și a drepturilor 
fundamentale, inclusiv instituirea unui 
consiliu independent de etică și dreptul 
Comisiei de a delega un audit independent 
privind aspectele de etică.

Or. en

Amendamentul 363
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Granturile specifice pot face parte 
dintr-un parteneriat-cadru în conformitate 
cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar] și ale 
Regulamentului (UE) nr. [regulamentul 
delegat].

(6) În cazuri excepționale și justificate în 
mod corespunzător, granturile specifice 
pot face parte dintr-un parteneriat-cadru în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX
[Regulamentul financiar] și ale 
Regulamentului (UE) nr. XX/XX
[regulamentul delegat].

Or. en

Amendamentul 364
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
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Durata procedurilor de acordare a 
granturilor

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant asigură că durata dintre 
termenul-limită pentru propuneri, astfel 
cum este stabilit de cererile individuale de 
propuneri și semnarea acordului de grant 
sau, după caz, decizia de acordare a 
grantului, este în principiu de 4 luni, cu 
posibilitatea de a prelungi perioada până 
la semnarea acordului de grant până la 
maximum 6 luni.

Or. en

Amendamentul 365
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Dacă se desfășoară cercetări într-un 
domeniu relevant pentru sănătatea 
publică, acordul de grant conține 
dispoziții care promovează accesul la 
rezultatele cercetării al rezidenților 
Uniunii și nu numai, prin strategii de 
transfer al tehnologiilor responsabile din 
punct de vedere social.

Or. de

Justificare

Rezultatele cercetărilor obținute din finanțări publice ar trebuie să fie accesibile tuturor. 
Normele legate de cercetarea europeană ar trebui, prin urmare, să privească nu numai 
excelența științifică, ci si utilitatea socială. Unul din aspectele legate de aceasta este 
asigurarea accesului tuturor la medicamentele vitale.
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Amendamentul 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant asigură că durata dintre 
termenul-limită pentru propuneri, astfel 
cum este stabilit de cererile individuale de 
propuneri și semnarea acordului de grant 
sau, dup caz, decizia de acordare a 
grantului, nu depășește maximum șase 
luni. Din cauza complexității anumitor 
consorții, participanții ar trebui să 
beneficieze de cel puțin 4 luni din această 
perioadă pentru a accepta oferta de grant. 
Această durată poate fi extinsă cu o lună 
în cazuri excepționale.

Or. en

Amendamentul 367
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Durata procedurilor de acordare a 

granturilor
(1) Durata medie a procedurii de acordare 
a granturilor este de 6 luni de la data 
ofertei de negociere. Perioada cumulată 
necesară Comisiei pentru a-și încheia 
procesul său intern, inclusiv pregătirea 
tuturor informațiilor și a documentației 
relevante, evaluarea și semnarea 
acordului de grant nu va depăși 60 de zile 
lucrătoare. Participanții vor avea la 
dispoziție nu mai puțin de 60 de zile 
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lucrătoare cumulat pentru a-și pregăti 
informațiile și documentația necesare.
(2) După caz, în funcție de natura unei 
cereri specifice, ar trebui avută în vedere 
o procedură de evaluare în două etape 
pentru a reduce costurile pregătirii 
propunerilor care sunt necâștigătoare. 
Pentru procedurile din două etape, durata 
medie a procedurii de acordare a 
granturilor este de 9 luni. Ar trebui să 
existe o concordanță în formatul 
proiectelor de propuneri în care se 
utilizează procesul de două etape, iar 
solicitanții trebuie să aibă suficient timp 
pentru a pregăti etapa a doua a licitației.
(3) Comisia face eforturi pentru a lua 
decizii sau a solicita informații cât mai 
prompt cu putință. Comisia evită să oblige 
participanții să reformuleze sau să 
renegocieze părți ale unei oferte inițial 
câștigătoare, cu excepția cazului în care 
există un motiv rezonabil și justificat 
pentru a proceda astfel.
(4) Participanții primesc un timp suficient 
de îndelungat pentru a pregăti 
informațiile și documentația cerută 
pentru proiecte.
(5) La conceperea documentelor de cerere 
și stabilirea termenelor limită, Comisia 
ține seama de faptul că IMM-urile și, în 
special, cadrele universitare nu dispun de 
toate cunoștințele necesare pentru a 
pregăti documentele administrative. Ar 
trebui evitate elementele repetitive ale 
unei cereri, acorduri de grant sau 
documente de sprijin. Comisia nu solicită 
participanților informații care sunt deja 
disponibile în cadrul administrației, cu 
excepția cazului când acestea trebuie 
actualizate. În acest sens, Comisia aplică 
principiul „doar o singură dată”, conform 
căruia informațiile o dată transmise 
administrației nu ar trebui solicitate din 
nou de un alt serviciu al acesteia, de 
exemplu întreprinderile nu ar trebui să fie 
obligate să furnizeze informațiile pe care 
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autoritățile le-au primit deja pe alte cale.
(6) Comisia încearcă, pe cât posibil, să 
evite să programeze invitațiile de 
participare în așa fel încât potențialii 
participanți să fie obligați să prezinte 
documentația solicitată în timpul 
vacanțelor standard din mediul 
universitar și din cel al afacerilor.
(7) Comisia încearcă să limiteze perioada 
de pregătire a documentelor necesare la 
15 de zile lucrătoare din momentul 
încheierii unui acord de grant.
(8) În cazurile corespunzătoare, cum ar fi 
cel al IMM-urilor, ar putea fi util ca 
Comisia să poată ridica obligația 
participanților de a prezenta o parte sau 
toate documentele justificative necesare, 
în cazul în care astfel de documente le-au 
fost deja înaintate recent pentru o altă 
procedură și cu condiția ca documentele 
respective să fi fost eliberate într-un 
termen fix rezonabil și să fie încă valabile.  
În astfel de cazuri, participantul în cauză 
ar putea fi invitat să declare pe propria 
răspundere că documentele justificative 
au fost deja furnizate în cadrul unei 
proceduri anterioare - care se va specifica 
- și să confirme că nu a existat nicio 
schimbare a situației.
(9) Comisia nu are voie să solicite 
participanților să furnizeze fapte sau date 
pe care Comisia le poate verifica ușor și 
gratuit într-o bază de date autentificată, 
accesibilă electronic ( de ex. datele privind 
o întreprindere).
(10) Comisia nu stabilește obiective 
privind nivelul de înscrieri pentru cererile 
individuale.

Or. en

Amendamentul 368
Luigi Berlinguer
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Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Durata procedurilor de acordare a 

granturilor
Comisia sau organismul de finanțare 
relevant se asigură că durata dintre 
termenul-limită pentru propuneri, astfel 
cum este stabilit de cererile individuale de 
propuneri și semnarea acordului de grant 
sau, după caz, decizia de acordare a 
grantului, nu depășește șase luni. În 
cazuri excepționale, se poate aplica o 
prelungire a termenului cu o lună. Ar 
trebui specificate consecințele și pentru 
Comisie și pentru participanți. De 
exemplu, după perioada de 6 luni, 
Comisia va fi obligată să încheie acordul 
de grant, iar participantul va putea, de 
bună credință, să inițieze realizarea 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 369
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17b
Durata procedurilor de plată

(1) Participanții care au predat lucrarea 
contractată trebuie plătiți la timp.
(2) Comisia se asigură că participanții își 
primesc banii care li se datorează în 
termen de 30 de zile de la prezentarea 
documentelor necesare Comisiei. Comisia 
notifică coordonatorul de proiect și 
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participanții cu privire la orice neregulă 
sau document adițional în termen de 2 
săptămâni de la data la care informațiile 
au fost prezentate Comisiei. Dacă nu se 
primește o astfel de notificare, Comisia 
are obligația de a plăti suma datorată.
(3) Comisia ia măsuri pentru a se asigura 
că coordonatorii de proiect distribuie 
banii pentru proiect în mod prompt, corect 
și proporțional, în conformitate cu 
acordul de grant, și că suma este 
împărțită între parteneri în proporția 
cuvenită fiecăruia. Cu excepția cazului în 
care s-a convenit astfel cu toți 
participanții, coordonatorii de proiect nu 
rețin sau nu eșalonează plățile de 
prefinanțare fără aprobarea ofițerului de 
proiect, în special în cazul IMM-urilor. 
Aceste dispoziții trebuie menționate clar 
în acordurile de consorțiu și trebuie 
aprobate de ofițerul de proiect.
(4) În momentul în care o plată a fost 
făcută către coordonatorul de proiect, 
Comisia informează participanții cu 
privire la suma plătită și data la care plata 
a fost făcută.
(5) Dacă unul sau mai mulți parteneri nu 
au finalizat lucrările contractate sau nu 
au prezentat informațiile și documentația 
solicitată coordonatorului de proiect sau 
Comisiei, aceasta nu împiedică 
coordonatorul de proiect să prezinte 
documentația Comisiei în numele altor 
parteneri, și nici nu împiedică Comisia să 
efectueze plata către alți parteneri.
(6) În cazurile în care într-un proiect 
intră noi parteneri după ce acordul de 
grant a fost negociat, aceasta nu modifică 
valoarea fondurilor alocate partenerilor 
inițiali, cu excepția cazului în care se 
convine astfel cu partenerii inițiali sau a 
cazului în care volumul de muncă din 
partea acestora va fi în mod semnificativ 
diferit.
(7) Comisia pune în practică un proces de 
audit ierarhic, asigurând că auditorii 
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beneficiarilor corespund unui standard 
aprobat și respectă cerințele în materie de 
audit ale programului „Orizont 2020”. 
Acest fapt va evita necesitatea efectuării 
unor audituri multiple și va face procesul 
administrativ mai clar și mai ușor pentru 
participanți. Comisia nu solicită 
informații suplimentare din momentul în 
care auditul a fost prezentat.
(8) UE va avea obligația să-și comunice 
performanța de plată, furnizând o 
statistică anuală care să specifice 
termenele de plată pentru lucrările 
încheiate. Termenii de plată se definesc ca 
perioada de la semnarea finală a 
proiectului încheiat de către 
coordonatorul de proiect și ofițerul de 
proiect (aceasta nu trebuie să depășească 
o lună de la data încheierii proiectului) 
până la disponibilitatea fondurilor în 
contul bancar al participantului.
(9) La cererea participantului, acordurile 
de grant respectă calendarul academic și 
de afaceri. De exemplu, acest lucru se 
aplică în special proiectelor care necesită 
recrutarea unor doctoranzi, care nu vor fi 
probabil disponibili în mijlocul anului 
universitar.

Or. en

Amendamentul 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17c
Comunicațiile

(1) Procesul de aprobare etică este 
transparent față de participanți și 
solicitanți, în special atunci când acest 
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proces este cauza unei întârzieri a 
începerii proiectelor. Informațiile care au 
fost deja prezentate în cadrul procedurii 
nu mai trebuie redactate din nou pentru 
aprobarea etică. Atunci când este posibil, 
Comisia utilizează toate informațiile deja 
depuse de solicitanții grantului spre 
aprobare și solicită informații 
suplimentare doar atunci când poate 
dovedi că aceste informații sunt absolut 
necesare.
(2) Participanții au posibilitatea de a 
comunica direct cu ofițerii de proiect în 
cazurile în care au dubii recurente în ceea 
ce privește gestionarea unui proiect sau 
acțiunile coordonatorului de proiect. În 
cazul în care este absent, ofițerul de 
proiect trebuie să se asigure că 
participanții au datele de contact ale 
persoanei care îl/o înlocuiește, persoană 
care ar trebui să fie capabilă să ia decizii 
în lipsa responsabilului de proiect. 
Informațiile de contact pentru 
funcționarii Comisiei din domeniu trebuie 
să fie disponibile și comunicate 
participanților.
(3) La cererea participanților, pentru a li 
se permite să se pregătească pentru 
invitațiile viitoare, Comisia oferă feedback 
solicitanților cu privire la propunerile 
respinse, precizând punctele forte și 
punctele slabe identificate de experții 
independenți menționați la articolul 37 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

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

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant poate institui un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant instituie un sistem electronic 
securizat de cereri pentru schimburile cu 
participanții, apoi informează solicitanții 
cu privire la detaliile și calendarul cererii 
lor, într-un format ușor accesibil. 
Sistemul oferă feedback solicitanților 
pentru ca aceștia să știe când pot primi o 
decizie a Comisiei sau a organismului 
relevant de finanțare. Un document 
transmis prin acest sistem, inclusiv 
acordurile de grant, este considerat ca fiind 
originalul respectivului document dacă se 
folosește codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Or. en

Amendamentul 372
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant poate institui un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Comisia instituie un sistem electronic 
securizat ca punct unic de acces pentru 
schimburile cu participanții. Un document 
transmis prin acest sistem, inclusiv 
acordurile de grant, este considerat ca fiind 
originalul respectivului document dacă se 
folosește codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura
documentului în cauză.

Or. de
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Justificare

Un sistem uniform și sigur de baze de date, gestionat de Comisie, pentru toți participanții în 
scopul administrării proiectelor de la etapa depunerii la încheiere poate crește foarte mult 
transparența și simplifica problemele.

Amendamentul 373
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant poate institui un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Comisia instituie un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Or. en

Amendamentul 374
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant poate institui un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant instituie un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 
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reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Or. en

Amendamentul 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Participanții pot transmite Comisiei 
clarificări sau interpretări legate de 
aplicarea normelor de participare la 
programul-cadru „Orizont 2020”. Dacă, 
în termen de două luni, Comisa nu 
răspunde, poziția participantului este 
considerată validată.

Or. fr

Justificare

Numeroși participanți critică Comisia pentru răspunsurile întârziate, sau pentru lipsa de 
răspuns, la solicitările de clarificări sau interpretări legate de aplicarea normelor de 
participare. Această dispoziție va contribui la o relație mai echilibrată între Comisie și 
beneficiari.

Amendamentul 376
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu prezentul 
regulament și acordul de grant. În cazul în 
care un participant nu își îndeplinește 
obligațiile care îi revin în legătură cu 
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acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la propria sa datorie, sub rezerva 
dispozițiilor privind Fondul. Participanții 
asigură informarea Comisiei sau a 
organismului de finanțare cu privire la 
orice eveniment care ar putea afecta 
punerea în aplicare a acțiunii sau interesele 
Uniunii.

implementarea tehnică a acțiunii, ceilalți 
participanți respectă obligațiile fără nicio 
contribuție suplimentară a Uniunii, cu 
excepția cazului în care Comisia sau 
organismul de finanțare îi exonerează în 
mod expres de această obligație. 
Responsabilitatea financiară cu privire la
dezvoltarea tehnică a activităților acțiunii
fiecărui participant se limitează la propria 
sa datorie, sub rezerva dispozițiilor privind 
Fondul. Responsabilitatea financiară a 
fiecărui participant cu privire la 
încălcarea acordurilor confidențiale 
prevăzute de acordul de grant și/sau 
acordul de consorțiu nu este limitată la 
propria datorie a participanților. 
Participanții asigură informarea Comisiei 
sau a organismului de finanțare cu privire 
la orice eveniment care ar putea afecta 
punerea în aplicare a acțiunii sau interesele 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea unui participant la o acțiune nu poate fi limitată la propria datorie, în 
cazul unei încălcări a dispozițiilor acordului de confidențialitate legate de cunoștințele 
preexistente sau dobândite.

Amendamentul 377
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
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în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la propria sa datorie, sub rezerva 
dispozițiilor privind Fondul. Participanții 
asigură informarea Comisiei sau a 
organismului de finanțare cu privire la 
orice eveniment care ar putea afecta 
punerea în aplicare a acțiunii sau interesele 
Uniunii.

în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la finanțarea pe care a primit-o 
direct, sub rezerva dispozițiilor privind 
Fondul. Participanții asigură informarea 
Comisiei sau a organismului de finanțare 
cu privire la orice eveniment care ar putea 
afecta punerea în aplicare a acțiunii sau 
interesele Uniunii.

Or. en

Justificare

Este nevoie de clarificări suplimentare cu privire la termenul „propria datorie”. Având în 
vedere că participanții la un proiect au responsabilități comune/separate pentru aplicarea 
unui proiect, „propria datorie” ar putea fi, de asemenea, extinsă la datoria acumulată din 
motiv de nerespectare a obligațiilor de către un alt participant, în conformitate cu 
responsabilitățile tehnice comune/separate. Un participant nu ar trebui să fie responsabil 
financiar pentru o finanțare pe care nu a primit-o direct.

Amendamentul 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la propria sa datorie, sub rezerva 
dispozițiilor privind Fondul. Participanții 
asigură informarea Comisiei sau a 

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la finanțarea care a fost primită 
direct, sub rezerva dispozițiilor privind 
Fondul. Participanții asigură informarea 
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organismului de finanțare cu privire la 
orice eveniment care ar putea afecta 
punerea în aplicare a acțiunii sau interesele 
Uniunii.

Comisiei sau a organismului de finanțare 
cu privire la orice eveniment care ar putea 
afecta punerea în aplicare a acțiunii sau 
interesele Uniunii.

Or. en

Justificare

Principiul „propriei datorii” trebuie clarificat. În proiecte, participanții au responsabilități 
comune. Trebuie evitat faptul ca „datoria proprie” să se extindă la un participant, dacă alt 
participant nu își îndeplinește obligațiile cum ar trebui. Un participant nu ar trebui niciodată 
să fie responsabil financiar pentru o finanțare pe care nu a primit-o direct.

Amendamentul 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la propria sa datorie, sub rezerva 
dispozițiilor privind Fondul. Participanții 
asigură informarea Comisiei sau a 
organismului de finanțare cu privire la 
orice eveniment care ar putea afecta 
punerea în aplicare a acțiunii sau interesele 
Uniunii.

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la propria sa datorie, sub rezerva 
dispozițiilor privind Fondul. Participanții 
asigură informarea Comisiei sau a 
organismului de finanțare cu privire la 
orice eveniment grav care ar putea afecta 
punerea în aplicare a acțiunii sau interesele 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participanții implementează acțiunea și 
iau toate măsurile necesare și rezonabile în 
acest scop. Ei trebuie să dispună în timp 
util de resursele necesare desfășurării 
acțiunii. În cazul în care acest lucru este 
necesar pentru implementarea acțiunii, 
participanții pot face apel la părți terțe, 
inclusiv subcontractanți, pentru a realiza 
anumite elemente ale acțiunii sau pot folosi 
resursele puse la dispoziție de părți terțe 
prin intermediul unor contribuții în natură 
în conformitate cu condițiile prevăzute în 
acordul de grant. Participantul își asumă 
întreaga responsabilitate pentru activitatea 
desfășurată față de Comisie sau de 
organismul de finanțare relevant.

(3) Participanții implementează acțiunea și 
iau toate măsurile necesare și rezonabile în 
acest scop. Ei trebuie să dispună în timp 
util de resursele necesare desfășurării 
acțiunii. În cazul în care acest lucru este 
necesar pentru implementarea acțiunii, 
participanții pot face apel la părți terțe, 
inclusiv subcontractanți, pentru a realiza 
anumite elemente ale acțiunii sau pot folosi 
resursele puse la dispoziție de părți terțe 
prin intermediul unor contribuții în natură 
în conformitate cu condițiile prevăzute în 
acordul de grant. Participantul își asumă 
întreaga responsabilitate pentru activitatea 
desfășurată față de Comisie sau de 
organismul de finanțare relevant.

Or. en

Amendamentul 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în acordul 
de grant.

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în acordul 
de grant cu excepția celor care nu pot fi 
prevăzute clar la data intrării în vigoare.
Se cere o aprobare prealabilă a Comisiei; 
această aprobare nu poate fi refuzată în 
mod nejustificat.

Or. en
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Justificare

Este nevoie de un anumit grad de flexibilitate, deoarece o aplicare strictă a normei poate 
pune în pericol rezultatul acțiunii. Pe durata acțiunii și dezvoltarea activității de cercetare, 
un anumit grad de flexibilitate s-ar putea impune cu privire la subcontractarea unor 
activități, care nu au putut fi previzibile la data intrării în vigoare.

Amendamentul 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în acordul 
de grant.

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în acordul 
de grant cu excepția celor care nu pot fi 
prevăzute clar la data intrării în vigoare.
Se cere o aprobare prealabilă a Comisiei; 
această aprobare nu poate fi refuzată în 
mod nejustificat.

Or. en

Amendamentul 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în 
acordul de grant.

(4) Folosirea subcontractării pentru 
îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii 
se va limita la cazurile prevăzute în 
modelul acordului de grant.

Or. en
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Amendamentul 384
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O parte terță, alta decât subcontractantul, 
poate desfășura o parte a activității 
participantului, cu condiția ca partea terță 
și activitatea care urmează a fi 
desfășurată de aceasta să fie precizate în 
acordul de grant.

Alocarea unui buget pentru un număr 
potențial (nedezvăluit) de părți terțe (fără 
să includă subcontractanții proiectului) 
care pot desfășura o parte a activității de 
cercetare impune faptul ca implicarea
acestora să fie precizată în acordul de 
grant.

Or. pl

Justificare

Coordonatorul de proiect nu poate să prevadă cerințele de aplicare în întregime, în special în 
ceea ce privește serviciile care nu au importanță științifică.

Amendamentul 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Participanții trebuie să respecte 
legislația națională, reglementările și 
normele etice în vigoare în țările în care va 
fi efectuată acțiunea. Atunci când este 
cazul, participanții solicită aprobarea 
comitetelor relevante de etică de la nivel 
național sau local, înainte de a demara 
acțiunea.

(9) Participanții trebuie să respecte 
legislația națională, reglementările și 
normele etice în vigoare în Uniune și țările 
asociate în care va fi efectuată acțiunea. 
Atunci când este cazul, participanții 
solicită aprobarea comitetelor relevante de 
etică de la nivel național sau local, înainte 
de a demara acțiunea. Acțiunile 
desfășurate de țările terțe și finanțate de 
Comisie respectă legislația Uniunii.

Or. en



PE492.762v01-00 160/162 AM\907542RO.doc

RO

Amendamentul 386
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Participanții trebuie să respecte 
legislația națională, reglementările și 
normele etice în vigoare în țările în care va 
fi efectuată acțiunea. Atunci când este 
cazul, participanții solicită aprobarea 
comitetelor relevante de etică de la nivel 
național sau local, înainte de a demara 
acțiunea.

(9) Participanții trebuie să respecte 
legislația națională, reglementările, 
normele etice și principiile integrității 
cercetării în vigoare în țările în care va fi 
efectuată acțiunea. Atunci când este cazul, 
participanții solicită aprobarea comitetelor 
relevante de etică de la nivel național sau 
local, înainte de a demara acțiunea.

Or. en

Amendamentul 387
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii unui consorțiu care doresc să 
participe la o acțiune desemnează unul 
dintre membri în calitate de coordonator. 
Acesta este menționat în acordul de grant.

(1) Membrii unui consorțiu care doresc să 
participe la o acțiune desemnează unul 
dintre membri în calitate de coordonator. 
Acesta este menționat în acordul de grant.

Coordonatorul este punctul obligatoriu de 
contact între membrii consorțiului, 
reprezintă consorțiul în relațiile cu 
Comisia sau cu organismele de finanțare 
relevante și monitorizează respectarea de 
către membrii consorțiului a obligațiilor 
care le revin în temeiul acordului de 
grant.

Or. en

Amendamentul 388
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii unui consorțiu care doresc să 
participe la o acțiune desemnează unul 
dintre membri în calitate de coordonator. 
Acesta este menționat în acordul de grant.

(1) Membrii unui consorțiu care doresc să 
participe la o acțiune desemnează unul 
dintre membri în calitate de coordonator. 
Acesta este menționat în acordul de grant.

Coordonatorul trebuie să fie principalul 
punct de contact între membrii 
consorțiului, să reprezinte consorțiul în 
relațiile cu Comisia sau cu organismele 
de finanțare relevante și să monitorizeze 
respectarea de către membrii consorțiului 
a obligațiilor care le revin în temeiul 
acordului de finanțare.

Or. ro

Amendamentul 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii unui consorțiu care participă 
la o acțiune încheie un acord intern 
(acordul de consorțiu), cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător 
prevăzute în programul de lucru sau în 
planul de lucru sau în cererea de 
propuneri.

(2) Membrii unui consorțiu care participă 
la o acțiune încheie un acord intern care 
prevede drepturile și obligațiile membrilor 
consorțiului (acordul de consorțiu).
Aceasta nu va împiedica membrii 
individuali ai consorțiului să intre în 
dialog direct cu Comisia sau cu 
organismul relevant de finanțare, în 
special dacă au dubii cu privire la 
acțiunile coordonatorului.

Or. en

Amendamentul 390
Norbert Glante
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia publică, împreună cu 
invitația de a depune propuneri de 
proiecte, orientări cu privire la aspectele 
principale pe care le pot aborda 
participanții în acordurile de consorțiu. 

Or. de

Justificare

În cursul perioadei actuale, se utilizează frecvent orientări și un model de acord de consorțiu, 
iar această abordare s-a dovedit a fi utilă. Acestea ar trebui, prin urmare, incluse ca 
standard în normele de participare la „Orizont 2020”.

Amendamentul 391
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consorțiul poate propune adăugarea sau 
eliminarea unui participant în conformitate 
cu dispozițiile corespunzătoare din acordul 
de grant, cu condiția ca această modificare 
să fie în conformitate cu condițiile de 
participare, să nu afecteze în mod negativ 
implementarea acțiunii și să nu fie în 
contradicție cu principiul egalității de 
tratament.

(3) Consorțiul poate propune adăugarea sau 
eliminarea unui participant sau 
schimbarea unui coordonator în 
conformitate cu dispozițiile 
corespunzătoare din acordul de grant și 
acordul de consorțiu, cu condiția ca 
această modificare să fie în conformitate cu 
normele de participare, să nu afecteze în 
mod negativ implementarea acțiunii și să 
nu fie în contradicție cu principiul egalității 
de tratament.

Or. en


