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Amendamentul 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu documentul „O agendă 
digitală pentru Europa”23, obiectivul 
specific al cercetării și inovării (C&I în 
domeniul TIC este de a permite Europei să 
dezvolte și să exploateze oportunitățile 
oferite de progresele TIC în beneficiul 
cetățenilor săi, al întreprinderilor și al 
comunităților științifice.

În conformitate cu documentul „O agendă 
digitală pentru Europa”23, obiectivul 
specific al cercetării și inovării (C&I în 
domeniul TIC este de a permite Europei să 
dezvolte și să exploateze oportunitățile 
oferite de progresele TIC în beneficiul 
cetățenilor săi, al întreprinderilor și al 
comunităților științifice. „TIC” cuprinde 
toate domeniile TIC, inclusiv, printre 
altele, rețelele fixe, rețelele fără fir, 
rețelele cu fibră optică și rețelele 
satelitare, media electronice rețelizate, 
sistemele inteligente computerizate și 
programele integrate, precum și domeniile 
fotonicii, electronicii organice, roboticii și 
nanoelectronicii.

Or. en

Amendamentul 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
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vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe 
glob. Cantități însemnate de informații și 
date vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare.

vieții. Cantități însemnate de informații și 
date vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare și al instrumentelor 
și platformelor de sensibilizare colectivă.

Or. en

Amendamentul 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
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din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare.

din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare și penetrația 
crescândă a tehnologiilor mobile prin 
intermediul telefoanelor inteligente..

Or. en

Amendamentul 1024
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
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deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare.

deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare. Este esențial ca 
cercetarea să fie sprijinită și integrată, cu 
o perspectivă axată pe utilizator, asupra 
standardelor, tehnologiilor și sistemelor, 
pentru dezvoltarea unor soluții 
competitive.

Or. en

Justificare

Un obiectiv central al Programului Orizont 2020 este acela de a consolida cercetarea TIC. 
De exemplu, în cadrul Programului Poziția de lider în sectorul industrial, cercetării TIC i s-a 
acordat o poziție proeminentă. Din păcate, cercetarea TIC umanistă, adică cercetarea având 
ca obiect modul în care omul percepe în practică și este afectat de tehnologiile TIC, nu este 
menționată deloc. Situația este nefericită, deoarece cercetarea TIC umanistă este necesară 
pentru crearea unor tehnologii mai bune și mai competitive. În plus, Europa dispune de un 
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mediu de cercetare TIC umanistă puternic și activ.

Amendamentul 1025
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare.

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC devenind, astfel, mai 
accesibile. TIC va asigura infrastructura 
critică pentru procesele de producție și 
operaționale, pentru comunicare și 
tranzacții. Contribuția TIC va fi, de 
asemenea, indispensabilă în abordarea 
provocărilor societale majore, precum și a 
proceselor societale, cum ar fi constituirea 
comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 
exemplu prin intermediul unor rețele 
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sociale de comunicare.

Or. fr

Amendamentul 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date 
vor fi generate de senzori, mașini și 
produse care conțin informații. Acest lucru 
va face ca acțiunea la distanță să devină un 
lucru banal, va facilita implementarea la 
nivel global a proceselor operaționale și a 
siturilor de producție durabile și va 
conduce la dezvoltarea unei game largi de 
servicii și aplicații. Numeroase servicii 
publice și comerciale critice și toate 
procesele cheie ale producerii de 
cunoaștere din domeniul științei, precum și 
serviciile de formare și din sectorul public 
și de afaceri vor fi furnizate prin 
intermediul TIC. TIC va asigura 
infrastructura critică pentru procesele de 
producție și operaționale, pentru 
comunicare și tranzacții. Contribuția TIC 
va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor și guvernanța publică, de 

TIC stă la baza inovației și competitivității 
într-o serie largă de piețe și sectoare 
publice și private, facilitând progresul 
științific în toate disciplinele. În următorul 
deceniu, impactul transformativ al 
tehnologiilor digitale, al componentelor 
TIC, al infrastructurilor și serviciilor vor fi 
din ce în ce mai vizibil în toate domeniile 
vieții. Fiecare cetățean va dispune de 
resurse nelimitate informatice, de 
comunicare și de stocare a datelor pe glob. 
Cantități însemnate de informații și date în 
timp real vor fi generate de senzori, mașini 
și produse care conțin informații. Acest 
lucru va face ca acțiunea la distanță să 
devină un lucru banal, va facilita 
implementarea la nivel global a proceselor 
operaționale și a siturilor de producție 
durabile și va conduce la dezvoltarea unei 
game largi de servicii și aplicații. 
Numeroase servicii publice și comerciale 
critice și toate procesele cheie ale 
producerii de cunoaștere din domeniul 
științei, precum și serviciile de formare, 
sănătate și din sectorul public și de afaceri 
vor fi furnizate prin intermediul TIC. TIC 
va asigura infrastructura critică pentru 
procesele de producție și operaționale, 
pentru comunicare și tranzacții. Contribuția 
TIC va fi, de asemenea, indispensabilă în 
abordarea provocărilor societale majore, 
precum și a proceselor societale, cum ar fi 
constituirea comunităților, comportamentul 
consumatorilor, participarea politică și 
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exemplu prin intermediul unor rețele 
sociale de comunicare.

guvernanța publică, de exemplu prin 
intermediul unor rețele sociale de 
comunicare.

Or. en

Amendamentul 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluările succesive ale activităților TIC 
din programul-cadru al Uniunii pentru 
cercetare și inovare au arătat că investițiile 
centrate pe cercetarea și inovarea din 
sectorul TIC realizate la nivelul Uniunii au 
avut un rol esențial în consolidarea poziției 
de lider în sectorul industrial în domenii 
precum comunicațiile mobile, sistemele 
TIC cu implicații critice pentru siguranță și 
în abordarea unor probleme precum 
eficiența energetică sau schimbările 
demografice. Investițiile Uniunii în 
infrastructuri de cercetare TIC au pus la 
dispoziția cercetătorilor europeni cele mai 
bune rețele de cercetare și facilități de 
calcul electronic.

Evaluările succesive ale activităților TIC 
din programul-cadru al Uniunii pentru 
cercetare și inovare au arătat că investițiile 
centrate pe cercetarea și inovarea din 
sectorul TIC realizate la nivelul Uniunii au 
avut un rol esențial în consolidarea poziției 
de lider în sectorul industrial în domenii 
precum comunicațiile mobile, sistemele 
TIC cu implicații critice pentru siguranță și 
în abordarea unor probleme precum 
eficiența energetică sau schimbările 
demografice și o mai bună furnizare a 
sistemelor de sănătate. Investițiile Uniunii 
în infrastructuri de cercetare TIC au pus la 
dispoziția cercetătorilor europeni cele mai 
bune rețele de cercetare și facilități de 
calcul electronic.

Or. en

Amendamentul 1028
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) O nouă generație de componente și 
sisteme: ingineria unor componente și 

(a) O nouă generație de componente și 
sisteme: ingineria unor componente și 
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sisteme integrate inteligente avansate; sisteme integrate inteligente și sigure 
avansate;

Or. en

Amendamentul 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Următoarea generație de sisteme și 
tehnologii de calcul electronic: sisteme și 
tehnologii de calcul electronic avansate;

(b) Următoarea generație de sisteme și 
tehnologii de calcul electronic: sisteme și 
tehnologii de calcul electronic avansate, 
inclusiv super computing și grid 
computing;

Or. en

Amendamentul 1030
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Următoarea generație de sisteme și 
tehnologii de calcul electronic: sisteme și 
tehnologii de calcul electronic avansate;

(b) Următoarea generație de sisteme și 
tehnologii de calcul electronic: sisteme și 
tehnologii de calcul electronic avansate și 
sigure;

Or. en

Amendamentul 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Internetul viitorului: infrastructuri,
tehnologii și servicii;

(c) Internetul viitorului: software, 
hardware, infrastructuri, tehnologii și 
servicii. inclusiv un sprijin mai mare 
pentru cercetarea și dezvoltarea 
sistemelor deschise și distributive.

Or. en

Amendamentul 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Internetul viitorului: infrastructuri, 
tehnologii și servicii;

(c) Internetul viitorului: infrastructuri, 
tehnologii și servicii într-un mediu sigur;

Or. en

Amendamentul 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Internetul viitorului: infrastructuri, 
tehnologii și servicii;

(c) Internetul viitorului: infrastructuri, 
tehnologii și servicii; inclusiv cloud-
computing și „internetul obiectelor”

Or. en

Amendamentul 1034
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cloud computing, servicii scalabile, 
sigure, pentru o mai mare eficiență, o mai 
mare flexibilitate și costuri mai mici;

Or. en

Amendamentul 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Tehnologiile conținutului digital și 
gestionarea informațiilor: TIC pentru 
conținut digital și creativitate;

(d) Tehnologiile conținutului digital și 
gestionarea informațiilor: TIC pentru 
conținut digital, cultural și industriile 
creative, inclusiv conservarea și 
promovarea patrimoniului cultural, 
expresiei artistice și turismului;

Or. en

Amendamentul 1036
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Tehnologiile conținutului digital și 
gestionarea informațiilor: TIC pentru 
conținut digital și creativitate;

(d) Accesul la tehnologiile conținutului și 
gestionarea informațiilor: TIC pentru 
conținut digital, industrii culturale, 
inclusiv patrimoniul cultural și turismul și
creativitatea;

Or. en
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Justificare

Accesul la informație și conținut este una dintre principalele provocări pentru cetățeni și 
democrație în Europa, precum și un domeniu cu potențial ridicat în ceea ce privește locurile 
de muncă noi și creștere.

Amendamentul 1037
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Interfețe avansate și roboți: robotică și 
spații inteligente;

(e) Interfețe avansate și roboți: robotică și 
spații inteligente; La dezvoltarea viitorilor 
roboți și a viitoarelor interfețe, este 
esențial să se integreze cunoașterea 
așteptărilor, temerilor și dorințelor 
oamenilor legate de aceste tehnologii noi;

Or. en

Justificare

Este, de asemenea, important să se sublinieze contribuția științelor umaniste la cercetarea în 
domeniul tehnologiilor legate de interfața umană. În special, la dezvoltarea roboților și a 
interfeței umane este esențial să se cunoască așteptările și preocupările oamenilor. Astfel de 
cunoștințe vor ajuta Europa să dezvolte tehnologii mai bune și mai competitive.

Amendamentul 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Interfețe avansate și roboți: robotică și 
spații inteligente;

(e) Interfețe avansate și roboți: robotică, 
medii inteligente;

Or. en
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Amendamentul 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) roboți și tehnologii avansate utilizate 
în domeniul sănătății și al dizabilităților;

Or. en

Justificare

Tehnologiile avansate, precum roboții, reprezintă un factor esențial în domeniul sănătății.

Amendamentul 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Microelectronică și nanoelectronică și 
fotonică: tehnologii generice esențiale 
legate de micro și nanoelectronică și 
fotonică.

(f) Microelectronică și nanoelectronică și 
fotonică și calcul cuantic: tehnologii 
generice esențiale legate de micro și 
nanoelectronică și fotonică calcul cuantic.

Or. en

Amendamentul 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Provocări normative și economice 
viitoare: noi cerințe și necesități privind 
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cadrul normativ și economic, ca 
consecințe ale impactului societal al 
tehnologiilor și aplicațiilor noi;

Or. en

Amendamentul 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri.

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri. Pentru a beneficia pe 
deplin de potențialul TIC, diversitatea 
domeniilor și a ciclurilor de cercetare 
caracteristice cercetării TIC este 
garantată prin norme de participare, 
făcând posibile proiectele de cercetare pe 
scară largă, cu costuri mari și pe termen 
lung, precum și activitățile bazate pe 
sesizarea rapidă a oportunităților 
identificate de piață.

Or. en

Amendamentul 1043
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri.

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri. Uniunea Europeană 
trebuie să urmărească excelența și să se 
concentreze asupra domeniilor orientate 
spre viitor și a tehnologiilor importante 
din punct de vedere strategic, în 
concordanță cu concluziile raportului 
final din iunie 2011 al Grupului de 
experți la nivel înalt privind tehnologiile 
generice esențiale.

Or. fr

Amendamentul 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se preconizează că aceste cinci linii majore 
de activitate vor acoperi întreaga gamă de 
nevoi. Acestea ar include poziția de lider în 
sectorul industrial în ceea ce privește 
soluțiile, produsele și serviciile generice 
bazate pe TIC necesare pentru a aborda 
provocările societale majore, precum și 
agenda de cercetare și inovare în domeniul 
TIC axată pe aplicații care vor fi sprijinite 
împreună cu provocările societale 
relevante.

Se preconizează că aceste cinci linii majore 
de activitate vor acoperi întreaga gamă de 
nevoi. Acestea ar include poziția de lider în 
sectorul industrial în ceea ce privește 
soluțiile, produsele și serviciile generice 
bazate pe TIC necesare pentru a aborda 
provocările societale majore, precum și 
agenda de cercetare și inovare în domeniul 
TIC axată pe aplicații care vor fi sprijinite 
împreună cu provocările societale 
relevante. O atenție specială se acordă 
selectării soluțiilor TIC de cel mai înalt 
nivel pentru proiectele finanțate în cadrul 



AM\907546RO.doc 17/170 PE492.765v01-00

RO

priorității Provocări societale.

Or. en

Amendamentul 1045
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri.

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri. Finanțarea Uniunii va fi 
acordată în beneficiul instalațiilor 
comune și infrastructurii deschise mai 
multor actori, inclusiv, în special, firmele 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii și infrastructurile urbane furnizate în 
cadrul SmartCity pentru experimentarea 
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generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri.

pe scară largă și infrastructuri de bază 
pentru tehnologiile generice esențiale și 
integrarea lor în produse avansate și 
sisteme inteligente inovatoare, inclusiv 
echipamente, instrumente, servicii de 
sprijin, camere curate și acces la turnătorii 
pentru crearea de prototipuri.

Or. en

Amendamentul 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se preconizează că aceste cinci linii majore 
de activitate vor acoperi întreaga gamă de 
nevoi. Acestea ar include poziția de lider în 
sectorul industrial în ceea ce privește 
soluțiile, produsele și serviciile generice 
bazate pe TIC necesare pentru a aborda
provocările societale majore, precum și 
agenda de cercetare și inovare în domeniul 
TIC axată pe aplicații care vor fi sprijinite 
împreună cu provocările societale 
relevante.

Se preconizează că aceste șapte linii 
majore de activitate vor acoperi întreaga 
gamă de nevoi. Acestea ar include poziția 
de lider în sectorul industrial în ceea ce 
privește soluțiile, produsele și serviciile 
generice bazate pe TIC necesare pentru a 
aborda provocările societale majore, 
precum și agenda de cercetare și inovare în 
domeniul TIC axată pe aplicații care vor fi 
sprijinite împreună cu provocările societale 
relevante.

Or. en

Amendamentul 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile și libertățile fundamentale ale 
persanelor fizice și, în special, dreptul lor 
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la viața privată constituie un aspect 
esențial în UE. Orizont 2020 sprijină 
cercetarea și dezvoltarea sistemelor care 
le pot oferi cetățenilor europeni controlul 
deplin al comunicațiilor lor.

Or. en

Amendamentul 1049
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul nanotehnologiilor este 
asigurarea unei poziții de lider a Uniunii pe 
această piață mondială caracterizată printr-
o creștere puternică, prin stimularea 
investițiilor în nanotehnologii și preluarea 
acestora în produse și servicii cu o valoare 
adăugată mare, competitive, într-o serie de 
aplicații și sectoare.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul nanotehnologiilor este 
asigurarea unei poziții de lider a Uniunii pe 
această piață mondială caracterizată printr-
o creștere puternică, prin stimularea 
investițiilor în nanotehnologii sigure și 
responsabile și preluarea acestora în 
produse și servicii cu o valoare adăugată 
mare, competitive, într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Or. en

Amendamentul 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul nanotehnologiilor este 
asigurarea unei poziții de lider a Uniunii 
pe această piață mondială caracterizată 
printr-o creștere puternică, prin stimularea 
investițiilor în nanotehnologii și preluarea 

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul nanotehnologiilor este 
pregătirea Uniunii pentru poziția de lider 
pe această piață mondială caracterizată 
printr-o creștere puternică, prin stimularea 
investițiilor și a brevetelor în domeniul 
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acestora în produse și servicii cu o valoare 
adăugată mare, competitive, într-o serie de 
aplicații și sectoare.

nanotehnologiilor și transpunerea acestora 
în produse și servicii cu o valoare adăugată 
mare, competitive, într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Or. en

Justificare

Realitatea este diferită: Europa rămâne în urmă față de concurenții săi principali - SUA, 
Japonia și Coreea de Sud - care asigură peste jumătate din volumul investițiilor și două-
treimi din brevetele depuse în întreaga lume.

Amendamentul 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2020, utilizarea nanotehnologiilor 
va fi generalizată, aceasta însemnând 
integrarea lor în majoritatea tehnologiilor și 
aplicațiilor, urmărindu-se beneficiile 
consumatorilor, calitatea vieții, dezvoltarea 
durabilă și un potențial industrial puternic 
în vederea obținerii unor soluții, 
nedisponibile înainte, pentru productivitate 
și eficiență din punctul de vedere al 
utilizării resurselor.

Până în 2015, Comisia va examina toate 
actele legislative pertinente pentru a 
asigura aplicarea nanomaterialelor în 
condiții de siguranță în produsele care pot 
avea, de-a lungul ciclului lor de viață, 
efecte negative asupra sănătății, a 
mediului sau în ceea ce privește 
siguranța. Până în 2020, utilizarea 
nanotehnologiilor va fi generalizată, 
aceasta însemnând integrarea lor în 
majoritatea tehnologiilor și aplicațiilor, 
urmărindu-se beneficiile consumatorilor, 
calitatea vieții, dezvoltarea durabilă și un 
potențial industrial puternic în vederea 
obținerii unor soluții, nedisponibile înainte, 
pentru productivitate și eficiență din 
punctul de vedere al utilizării resurselor.

Or. en

Justificare

În rezoluția sa din aprilie 2009, Parlamentul a considerat că este deosebit de important ca 
nanomaterialele să fie tratate în mod explicit cel puțin în cadrul legislației privind substanțele 
chimice, produsele alimentare, aerul, apa și protecția lucrătorilor.
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Amendamentul 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2020, utilizarea nanotehnologiilor 
va fi generalizată, aceasta însemnând 
integrarea lor în majoritatea tehnologiilor și 
aplicațiilor, urmărindu-se beneficiile 
consumatorilor, calitatea vieții, dezvoltarea 
durabilă și un potențial industrial puternic 
în vederea obținerii unor soluții, 
nedisponibile înainte, pentru productivitate 
și eficiență din punctul de vedere al 
utilizării resurselor.

Până în 2020, utilizarea nanotehnologiilor 
va fi generalizată, aceasta însemnând 
integrarea lor în majoritatea tehnologiilor și 
aplicațiilor, urmărindu-se beneficiile 
consumatorilor, calitatea vieții, dezvoltarea 
durabilă și un potențial industrial puternic 
în vederea obținerii unor soluții, 
nedisponibile înainte, pentru productivitate 
și eficiență din punctul de vedere al 
utilizării resurselor. Termenul de 
nanotehnologie desemnează o eră 
tehnologică emergentă.

Or. en

Amendamentul 1053
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie, de asemenea, să stabilească 
nivelul global de referință privind o 
diseminare și guvernanță sigure și 
responsabile ale nanotehnologiilor care să 
asigure beneficii mari atât la nivelul 
societății, cât și al sectorului industrial.

Europa trebuie, de asemenea, să stabilească 
nivelul global de referință privind o 
diseminare și guvernanță sigure și 
responsabile ale nanotehnologiilor care să 
asigure beneficii mari atât la nivelul 
societății, cât și al sectorului industrial.

Or. en

Amendamentul 1054
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
având un impact revoluționar, de exemplu 
în domeniul materialelor, al TIC, al 
științelor vieții și al asistenței medicale și 
bunurilor de consum, odată ce rezultatele 
cercetării sunt transpuse în produse și 
procese de producție revoluționare.

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
care ar putea avea un impact potențial 
revoluționar, de exemplu în domeniul 
materialelor, al TIC, al științelor vieții și al 
asistenței medicale și bunurilor de consum, 
odată ce rezultatele cercetării sunt 
transpuse în produse și procese de 
producție sustenabile și competitive.

Or. en

Amendamentul 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
având un impact revoluționar, de exemplu 
în domeniul materialelor, al TIC, al 
științelor vieții și al asistenței medicale și 
bunurilor de consum, odată ce rezultatele 
cercetării sunt transpuse în produse și 
procese de producție revoluționare.

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
având un impact revoluționar, de exemplu 
în domeniul materialelor, al TIC, al 
producției, al științelor vieții și al asistenței 
medicale și bunurilor de consum, odată ce 
rezultatele cercetării sunt transpuse în 
produse și procese de producție 
revoluționare.

Or. en

Amendamentul 1056
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE



AM\907546RO.doc 23/170 PE492.765v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nanotehnologiile au un rol esențial în 
abordarea provocărilor identificate de 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Implementarea cu succes a 
acestor tehnologii generice esențiale va
contribui la competitivitatea industriei 
Uniunii prin facilitarea creării unor produse 
noi și îmbunătățite sau a unor procese mai 
eficiente și va oferi soluții la provocările 
viitoare.

Nanotehnologiile au un rol esențial în 
abordarea provocărilor identificate de 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Implementarea cu succes a 
acestor tehnologii generice esențiale poate 
contribui la competitivitatea industriei 
Uniunii prin facilitarea creării unor produse 
noi și îmbunătățite sau a unor procese mai 
eficiente și va oferi soluții la provocările 
viitoare.

Or. en

Amendamentul 1057
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa are nevoie acum să își asigure și să 
își consolideze poziția pe piața mondială 
prin promovarea cooperării pe scară largă 
în cadrul a numeroase lanțuri valorice, cât 
și între diferite sectoare industriale pentru a 
putea converti aceste tehnologii în produse 
comerciale viabile. Aspectele legate de 
evaluarea și gestionarea riscurilor, precum 
și guvernanța responsabilă devin factori 
determinanți pentru impactul viitor al 
nanotehnologiilor asupra societății și 
economiei.

Europa are nevoie acum să își asigure și să 
își consolideze poziția pe piața mondială 
prin promovarea cooperării pe scară largă 
în cadrul a numeroase lanțuri valorice, cât 
și între diferite sectoare industriale pentru a 
putea converti aceste tehnologii în produse 
comerciale sigure, sustenabile și viabile. 
Aspectele legate de evaluarea și 
gestionarea riscurilor, precum și 
guvernanța responsabilă sunt factori 
determinanți pentru impactul viitor al 
nanotehnologiilor asupra societății și 
economiei și, prin urmare, programul 
Orizont 2020 va sprijini activitățile din 
aceste domenii.

Or. en
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Amendamentul 1058
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa are nevoie acum să își asigure și să 
își consolideze poziția pe piața mondială 
prin promovarea cooperării pe scară largă 
în cadrul a numeroase lanțuri valorice, cât 
și între diferite sectoare industriale pentru a 
putea converti aceste tehnologii în produse 
comerciale viabile. Aspectele legate de 
evaluarea și gestionarea riscurilor, precum 
și guvernanța responsabilă devin factori 
determinanți pentru impactul viitor al 
nanotehnologiilor asupra societății și 
economiei.

Europa are nevoie acum să își asigure și să 
își consolideze poziția pe piața mondială 
prin promovarea cooperării pe scară largă 
în cadrul a numeroase lanțuri valorice, cât 
și între diferite sectoare industriale pentru a 
putea converti aceste tehnologii în produse 
comerciale viabile. Aspectele legate de 
evaluarea și gestionarea riscurilor, precum 
și guvernanța responsabilă devin factori 
determinanți pentru impactul viitor al 
nanotehnologiilor asupra societății și 
economiei, inclusiv aspectele legate de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 1059
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel, activitățile se vor concentra pe 
răspândirea largă și aplicarea responsabilă 
a nanotehnologiilor în economie, pentru a 
permite beneficii cu impact societal și 
industrial puternic. Pentru a asigura 
oportunitățile potențiale, inclusiv 
înființarea de noi societăți și generarea de 
noi locuri de muncă, cercetarea ar trebui să 
furnizeze instrumentele necesare unei 
aplicări corecte a proceselor de 
standardizare și reglementare.

Astfel, activitățile se vor concentra pe 
aplicarea responsabilă și sustenabilă a 
nanotehnologiilor în economie, pentru a 
permite beneficii cu impact ambiental, 
societal și industrial puternic. Pentru a 
asigura oportunitățile potențiale, inclusiv 
înființarea de noi societăți și generarea de 
noi locuri de muncă, cercetarea ar trebui să
furnizeze instrumentele necesare unei 
aplicări corecte a proceselor de 
standardizare și reglementare.
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Or. en

Amendamentul 1060
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare.

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare, în special în sectorul produselor 
electronice, al medicinii, al energiilor și 
materialelor noi.

Or. fr

Justificare

Utilizarea proceselor nanometrice la îmbunătățirea proprietăților produselor în sensul 
intensificării sau al potențării lor se justifică în mai mare măsură în anumite sectoare ale 
industriei, în special în medicină (cu perspectiva ca, în final, să se poată injecta o substanță 
farmaceutică într-o celulă canceroasă), decât în alte sectoare. Utilizarea acestei tehnologii în 
sectorul agro-alimentar, de exemplu, este sortită să rămână îndoielnică în lipsa unor dovezi 
care să demonstreze că nanoparticulele (care penetrează celulele și se acumulează acolo) nu 
afectează negativ sănătatea sau mediul.

Amendamentul 1061
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare.

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare, ținând seama de principiul 
precauției.



PE492.765v01-00 26/170 AM\907546RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare.

Se urmărește crearea de produse 
fundamental noi care să faciliteze găsirea 
unor soluții durabile într-o serie largă de 
sectoare, cum sunt TIC, științele vieții, 
sănătatea și bunurile de consum.

Or. en

Amendamentul 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera b – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Asigurarea dezvoltării și aplicării în 
condiții de siguranță a nanotehnologiilor

(b) Asigurarea dezvoltării și aplicării în 
condiții de siguranță a nanotehnologiilor, 
mai ales atunci când sunt utilizate pentru 
fabricarea produselor care vor intra în 
contact direct cu corpul uman

Or. fr

Amendamentul 1064
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera b – teza 
introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Asigurarea dezvoltării și aplicării în 
condiții de siguranță a nanotehnologiilor

(b) Asigurarea dezvoltării și aplicării în 
condiții de siguranță a nanotehnologiilor

Or. en

Amendamentul 1065
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cunoștințelor științifice privind 
impactul potențial al nanotehnologiilor și 
nanosistemelor asupra sănătății sau asupra 
mediului, precum și punerea la dispoziție a 
unor instrumente pentru evaluarea și 
gestionarea riscurilor de-a lungul întregului 
ciclu de viață.

Promovarea cunoștințelor științifice privind 
impactul potențial al nanotehnologiilor și 
nanosistemelor asupra sănătății sau asupra 
mediului, precum și punerea la dispoziție a 
unor instrumente adaptate, fără utilizarea 
animalelor, pentru evaluarea și gestionarea 
riscurilor de-a lungul întregului ciclu de 
viață.

Or. en

Justificare

Tot mai multe nanomateriale sunt create și utilizate în diverse produse. Cu toate acestea, 
multe dintre metodele de testare a toxicității nu sunt adecvate pentru evaluarea 
nanomaterialelor, ceea ce impune găsirea de urgență a unei metode noi de testare a 
nanomaterialelor, care să fie pertinentă pentru om și să nu recurgă la utilizarea animalelor.

Amendamentul 1066
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera c –
paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății.

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății, cu luarea în 
considerare a principiului precauției și 
evaluarea acceptabilității pentru societate 
și a pertinenței aplicațiilor specifice.

Or. en

Amendamentul 1067
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății.

Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în 
beneficiul societății și acceptabilitatea 
socială a aplicațiilor nanotehnologice 
specifice.

Or. en

Amendamentul 1068
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera d –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente, precum și pe aplicarea lor pe 
scară largă pentru a se ajunge la o 
producție de masă și la unități de 
producție polivalente care asigură 

Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente.
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transferul eficient al cunoștințelor în 
inovarea industrială.

Or. en

Amendamentul 1069
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera d –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente, precum și pe aplicarea lor pe 
scară largă pentru a se ajunge la o 
producție de masă și la unități de producție 
polivalente care asigură transferul eficient 
al cunoștințelor în inovarea industrială.

Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente, producerea pe cale 
biotehnologică a biomaterialelor, precum 
și pe aplicarea lor pe scară largă pentru a se 
ajunge la o producție de masă și la unități 
de producție polivalente care asigură 
transferul eficient al cunoștințelor în 
inovarea industrială.

Or. en

Amendamentul 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – litera e – teza 
introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Dezvoltarea unor tehnici de consolidare 
a capacității, a unor metode și echipamente 
de măsurare

(e) Dezvoltarea unor tehnici de consolidare 
a capacității, caracterizarea, metode și 
echipamente de măsurare

Or. en
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Amendamentul 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai competitive care reduc la 
minimum impactul asupra mediului și 
asupra consumului de resurse.

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi sau materiale noi 
pentru o funcție dată și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai competitive care reduc la 
minimum impactul asupra mediului și 
asupra consumului de resurse.

Or. en

Amendamentul 1072
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai competitive care reduc la 
minimum impactul asupra mediului și 
asupra consumului de resurse.

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi sau materiale noi 
pentru o funcție dată și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai competitive care sunt 
mai accesibile consumatorilor și reduc la 
minimum impactul asupra mediului și 
asupra consumului de resurse.

Or. fr

Amendamentul 1073
Jean-Pierre Audy



AM\907546RO.doc 31/170 PE492.765v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai competitive care reduc la 
minimum impactul asupra mediului și 
asupra consumului de resurse.

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi sau materiale noi 
pentru o funcție dată și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai accesibile și mai 
competitive, care reduc la minimum 
impactul asupra mediului și asupra 
consumului de resurse.

Or. fr

Amendamentul 1074
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai competitive care reduc la 
minimum impactul asupra mediului și 
asupra consumului de resurse.

Obiectivul specific pentru cercetarea și 
inovarea în domeniul materialelor avansate 
îl reprezintă dezvoltarea unor materiale cu 
funcționalități noi și performanțe 
îmbunătățite de funcționare, în vederea 
unor produse mai competitive care reduc la
minimum impactul asupra mediului și 
asupra consumului de resurse și 
îmbunătățesc siguranța și securitatea.

Or. en

Amendamentul 1075
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Materialele se află în centrul inovării în 
sectorul industrial și reprezintă elemente 
esențiale. Materialele avansate care 
înglobează cunoștințe într-o măsură mai 
mare, care au funcționalități noi și 
performanțe mai bune sunt indispensabile 
pentru competitivitatea industrială și 
dezvoltarea durabilă într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Materialele se află în centrul inovării în 
sectorul industrial și reprezintă elemente 
esențiale. Materialele avansate care 
înglobează cunoștințe într-o măsură mai 
mare, care au funcționalități noi și 
performanțe mai bune, în special în ceea 
ce privește utilizarea eficientă a resurselor 
și eficiența energetică, sunt indispensabile 
pentru competitivitatea industrială și 
dezvoltarea durabilă într-o serie de aplicații 
și sectoare.

Or. en

Amendamentul 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare materiale noi, avansate 
pentru dezvoltarea unor produse și procese 
mai performante și mai durabile. Aceste 
materiale reprezintă o parte a soluției la 
provocările industriale și societale cu care 
ne confruntăm prin faptul că sunt mai 
performante, consumă mai puține resurse și 
energie și răspund cerințelor legate de 
durabilitate pentru produsele scoase din uz.

Sunt necesare materiale noi, avansate 
pentru dezvoltarea unor produse și procese 
mai performante și mai durabile și pentru 
înlocuirea resurselor deficitare, cum sunt 
„pământurile rare”. Aceste materiale 
reprezintă o parte a soluției la provocările 
industriale și societale cu care ne 
confruntăm prin faptul că sunt mai 
performante, consumă mai puține resurse și 
energie și răspund cerințelor legate de 
durabilitate pentru produsele scoase din uz.

Or. en

Amendamentul 1077
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 1



AM\907546RO.doc 33/170 PE492.765v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare materiale noi, avansate 
pentru dezvoltarea unor produse și procese 
mai performante și mai durabile. Aceste 
materiale reprezintă o parte a soluției la 
provocările industriale și societale cu care 
ne confruntăm prin faptul că sunt mai 
performante, consumă mai puține resurse și 
energie și răspund cerințelor legate de 
durabilitate pentru produsele scoase din 
uz.

Sunt necesare materiale noi, avansate 
pentru dezvoltarea unor produse și procese 
mai performante, sigure și sustenabile. 
Aceste materiale reprezintă o parte a 
soluției la provocările industriale și 
societale cu care ne confruntăm prin faptul 
că sunt mai performante, consumă mai 
puține resurse și energie și răspund 
cerințelor legate de sustenabilitate și 
siguranță și securitate pentru produsele 
scoase din uz.

Or. en

Amendamentul 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea axată pe aplicații presupune de 
cele mai multe ori conceperea unor 
materiale complet noi capabile să ofere în 
exploatare performanțele scontate. Aceste 
materiale constituie un element important 
în lanțul de aprovizionare pentru producția 
de înaltă valoare. Ele reprezintă, de 
asemenea, baza pentru realizarea de 
progrese în domeniile tehnologiilor 
transversale (de exemplu bioștiințe, 
electronică și fotonică), și, potențial, în 
toate sectoarele pieței. Materialele în sine 
reprezintă un pas important în creșterea 
valorii produselor și a performanțelor 
acestora. Valoarea estimată și impactul 
materialelor avansate sunt semnificative, 
înregistrându-se o rată anuală de creștere 
de aproximativ 6 %, iar dimensiunea 
estimată a pieței fiind de ordinul a 100 de 
miliarde EUR până în 2015.

Dezvoltarea axată pe aplicații presupune de 
cele mai multe ori conceperea unor 
materiale complet noi capabile să ofere în 
exploatare performanțele scontate. Aceste 
materiale constituie un element important 
în lanțul de aprovizionare pentru producția 
de înaltă valoare. Ele reprezintă, de 
asemenea, baza pentru realizarea de 
progrese în domeniile tehnologiilor 
transversale (de exemplu bioștiințe, 
electronică și fotonică aplicate în sănătate, 
construcții și transporturi, printre alte 
sectoare industriale), și, potențial, în toate 
sectoarele pieței. Materialele în sine 
reprezintă un pas important în creșterea 
valorii produselor și a performanțelor 
acestora. Valoarea estimată și impactul 
materialelor avansate sunt semnificative, 
înregistrându-se o rată anuală de creștere 
de aproximativ 6 %, iar dimensiunea 
estimată a pieței fiind de ordinul a 100 de 
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miliarde EUR până în 2015.

Or. en

Amendamentul 1079
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a accelera progresele, va fi 
promovată o abordare multidisciplinară și 
convergentă care va include domeniile 
chimiei, fizicii, științelor inginerești, 
modelării teoretice și computaționale, 
științelor biologice și o proiectare 
industrială din ce în ce mai creativă.

Pentru a accelera progresele, va fi 
promovată o abordare multidisciplinară și 
convergentă beneficiind de infrastructura 
de cercetare europeană de avangardă la 
nivel mondial care va include domeniile 
chimiei, fizicii, științelor inginerești, 
modelării teoretice și computaționale, 
științelor biologice și o proiectare 
industrială din ce în ce mai creativă.

Or. en

Amendamentul 1080
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
deșeurile ca bază pentru producții noi, de 
exemplu CO2 ca bază de carbon pentru 
substanțe chimice fine și combustibili 
alternativi.

Amendamentul Se vor promova alianțele și 
simbiozele industriale noi privind inovarea 
ecologică care să le permită întreprinderilor 
să își diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
deșeurile ca bază pentru producții noi.

Or. en
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Amendamentul 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
deșeurile ca bază pentru producții noi, de 
exemplu CO2 ca bază de carbon pentru 
substanțe chimice fine și combustibili 
alternativi.

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, utilizând materii 
prime regenerabile din biomasă și să își 
reutilizeze compușii în stare de deșeuri ca 
bază pentru producții noi, de exemplu CO2 
ca bază de carbon pentru substanțe chimice 
fine și combustibili alternativi.

Or. en

Amendamentul 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
deșeurile ca bază pentru producții noi, de 
exemplu CO2 ca bază de carbon pentru 
substanțe chimice fine și combustibili 
alternativi.

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
deșeurile ca bază pentru producții noi, de 
exemplu CO2 ca bază de carbon pentru 
substanțe chimice fine și combustibili 
alternativi și mineritul urban pentru 
reciclarea și reutilizarea pământurilor 
rare.

Or. en
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Amendamentul 1083
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
deșeurile ca bază pentru producții noi, de 
exemplu CO2 ca bază de carbon pentru 
substanțe chimice fine și combustibili 
alternativi.

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
deșeurile ca bază pentru producții noi, de 
exemplu utilizând CO2 ca bază de carbon 
pentru substanțe chimice fine și 
combustibili alternativi în locul surselor de 
carbon pe bază de combustibil fosil.

Or. en

Amendamentul 1084
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în domeniul materialelor 
funcționale, multifuncționale și structurale 
pentru inovare în toate sectoarele 
industriale.

Sinteza (crearea) și cercetarea în domeniul 
materialelor funcționale, multifuncționale 
și structurale pentru inovare în toate 
sectoarele industriale.

Or. en

Amendamentul 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) noi materiale și tehnici pentru 
conservarea și restaurarea patrimoniului 
cultural

Or. en

Amendamentul 1086
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare pentru a asigura o 
valorizare eficientă și durabilă pentru a 
permite fabricarea la scară industrială a 
produselor viitoare

Cercetare și dezvoltare pentru a asigura o 
valorizare eficientă și sustenabilă, sigură, 
pentru a permite fabricarea la scară 
industrială a produselor viitoare

Or. en

Amendamentul 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare pentru a asigura o 
valorizare eficientă și durabilă pentru a 
permite fabricarea la scară industrială a 
produselor viitoare

Cercetare și dezvoltare pentru a asigura o 
valorizare eficientă și durabilă pentru a 
permite fabricarea la scară industrială a 
produselor inteligente viitoare

Or. en
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Amendamentul 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera d – teza 
introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Materiale pentru o industrie cu emisii
reduse de dioxid de carbon durabilă

(d) Materiale pentru o industrie cu emisii 
reduse sustenabilă

Or. en

Amendamentul 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera d –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
precum și instaurarea unor obiceiuri de 
consum care contribuie la reducerea cererii 
de energie, precum și facilitarea unei 
producții cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
provenind din biomasă și CO2 ca sursă de 
carbon, precum și instaurarea unor 
obiceiuri de consum care contribuie la 
reducerea cererii de energie, precum și 
facilitarea unei producții cu emisii scăzute 
de carbon și, de asemenea, la reducerea 
impactului ecologic.

Or. en

Amendamentul 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera d –
paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
precum și instaurarea unor obiceiuri de 
consum care contribuie la reducerea cererii 
de energie, precum și facilitarea unei 
producții cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
modele de afaceri, precum și instaurarea 
unor obiceiuri de consum responsabil care 
contribuie la reducerea cererii de energie și 
facilitează o producție cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera d –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
precum și instaurarea unor obiceiuri de 
consum care contribuie la reducerea cererii 
de energie, precum și facilitarea unei 
producții cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
precum și instaurarea unor obiceiuri de 
consum care contribuie la reducerea cererii 
de energie, precum și facilitarea unei 
producții cu emisii scăzute .

Or. en

Amendamentul 1092
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera d –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
precum și instaurarea unor obiceiuri de 
consum care contribuie la reducerea cererii 
de energie, precum și facilitarea unei 

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
precum și instaurarea unor obiceiuri de 
consum care contribuie la reducerea cererii 
de energie, precum și facilitarea unei 
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producții cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.

producții cu emisii scăzute de carbon.

Or. en

Amendamentul 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Noi materii prime pentru industria 
chimică
Dezvoltarea unei baze de materii prime 
alternative pentru industria chimică, 
inclusiv prin tehnologii noi pe bază de gaz 
de sinteză, mergând de la cărbune, 
biomasă și materiale în stare de deșeuri, 
până la înlocuitorii ecologici ai petrolului 
ca sursă de carbon pe termen mediu și 
lung.

Or. en

Amendamentul 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera e – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Materiale pentru industriile creative (e) Conservarea și mai buna utilizare a 
patrimoniului european

Or. it

Justificare

A broader title is required.
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Amendamentul 1095
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera e –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală.

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală, precum și materiale noi.

Or. en

Amendamentul 1096
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera e –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală.

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală, precum și pe bază de 
materiale noi.

Or. en

Amendamentul 1097
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera f – teza 
introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Metrologie, caracterizare, standardizare 
și controlul calității

(f) Metrologie, caracterizare, standardizare, 
certificare și controlul calității

Or. en

Amendamentul 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera f –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea unor tehnologii precum 
caracterizarea, evaluarea nedistructivă și 
modelarea predictibilă a performanțelor în 
vederea obținerii de progrese în domeniul 
științei și ingineriei materialelor.

Promovarea unor tehnologii precum 
caracterizarea, evaluarea nedistructivă, 
evaluare și monitorizare continuă și 
modelarea predictibilă a performanțelor în 
vederea obținerii de progrese în domeniul 
științei și ingineriei materialelor.

Or. en

Amendamentul 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale, inclusiv prin aducerea 
unei contribuții la soluționarea 
provocărilor legate de materiile prime, și a 
unor abordări inovatoare ale modelelor de 
afaceri.

Or. en
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Amendamentul 1100
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale, a înlocuirii materiilor 
prime critice sau a substanțelor 
periculoase. Elaborarea unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări
inovatoare ale modelelor de afaceri și 
identificarea resurselor critice pentru 
industrializarea prin soluții pe scară largă

Or. en

Amendamentul 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
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paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea, 
reutilizarea, repararea și reciclarea
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 1103
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale – după identificarea 
resurselor critice – și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Or. fr

Amendamentul 1104
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Identificarea resurselor critice Cercetare 
și dezvoltare în vederea explorării unor 
alternative la utilizarea anumitor materiale 
și a unor abordări inovatoare ale modelelor 
de afaceri.
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Or. fr

Amendamentul 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării înlocuirii și a unor alternative la 
utilizarea anumitor materiale și a unor 
abordări inovatoare ale modelelor de 
afaceri.

Or. en

Amendamentul 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera g –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și încheierea ciclului 
materialelor și a unor abordări inovatoare 
ale modelelor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și 
sănătatea.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum sănătatea , 
produsele chimice, agricultura și 
produsele alimentare.

Or. en

Amendamentul 1108
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și sănătatea, 
bionanotehnologia și materialele 
avansate.

Or. en

Amendamentul 1109
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
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dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura,
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

dezvolta produse și procese competitive, 
sustenabile, sigure și inovatoare și de a 
contribui, în calitate de vector al inovării, 
într-o serie de sectoare europene precum 
agricultura, produsele alimentare, energia, 
produsele chimice și sănătatea.

Or. en

Justificare

Biotehnologiile pot facilita dezvoltarea unor noi surse de energie (cu alte cuvinte, 
biometanul). Faptul că dezvoltarea biotehnologiilor poate conduce la noi produse și procese 
industriala este clar stabilit în paragraful care descrie activitățile (1.4.3.). În consecință, ar 
trebui să apară în introducerea obiectivului specific pentru biotehnologie.

Amendamentul 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura,
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice, energia și 
sănătatea.

Or. en

Amendamentul 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării Obiectivul specific al cercetării și inovării 
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în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice, energia și 
sănătatea.

Or. en

Amendamentul 1112
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
silvicultura, produsele alimentare, chimice 
și sănătatea.

Or. sl

Amendamentul 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, chimice, energia și 
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sănătatea.

Or. en

Amendamentul 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura,
produsele alimentare, chimice și sănătatea.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul biotehnologiilor este de a 
dezvolta produse și procese competitive, 
durabile și inovatoare și de a contribui, în 
calitate de vector al inovării, într-o serie de 
sectoare europene precum agricultura, 
produsele alimentare, sectorul chimic, 
energia și sănătatea.

Or. fr

Justificare

Biotehnologiile pot fi utilizate la dezvoltarea unor noi surse de energie. Potențialul 
dezvoltării biotehnologiei în termeni de noi produse și procese industriale este clar stabilit la 
alineatul 1.4.3., delimitându-se activitățile relevante. În consecință, în introducerea la 
obiectivul specific pentru biotehnologie ar trebui inclusă o mențiune corespunzătoare.

Amendamentul 1115
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
sprijini industria europeană asigurându-i 
o poziție de lider în sectorul acestei 
tehnologii generice cheie. Această poziție 

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
sprijini înțelegerea implicațiilor și a 
impactului acestei tehnologii. Această 
poziție va fi consolidată prin integrarea
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va fi consolidată în continuare prin 
integrarea aspectelor legate de evaluare a 
siguranței și de gestionare, ale riscurilor 
globale în utilizarea biotehnologiei.

sănătății și a aspectelor legate de evaluarea 
siguranței, a impactului economic și 
ambiental al utilizării tehnologiei, precum
și a aspectelor de gestionare a riscurilor 
globale și specifice legate de utilizarea 
biotehnologiei.

Or. en

Amendamentul 1116
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
sprijini industria europeană asigurându-i o 
poziție de lider în sectorul acestei 
tehnologii generice cheie. Această poziție 
va fi consolidată în continuare prin 
integrarea aspectelor legate de evaluare a
siguranței și de gestionare, ale riscurilor 
globale în utilizarea biotehnologiei.

O bază științifică, tehnologică și de inovare 
solidă în domeniul biotehnologiilor va 
sprijini industria europeană asigurându-i o 
poziție de lider în sectorul acestei 
tehnologii generice cheie. Această poziție 
va fi consolidată în continuare prin 
integrarea aspectelor legate de evaluarea și
gestionarea siguranței ale riscurilor globale 
pe care le implică utilizarea biotehnologiei, 
asigurând totodată conformitatea cu 
principiul precauției.

Or. es

Justificare

Pentru adăugarea unei referiri la principiul precauției în contextul gestionării riscurilor care 
pot să apară în legătură cu biotehnologia.

Amendamentul 1117
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biofarmaceutice și biochimice, 
a căror cotă de piață se estimează că va 
crește cu până la 12 % - 20 % din producția 
de substanțe chimice până în 2015. De 
asemenea, din cauza amenințării 
crescânde a bacteriilor rezistente la mai 
multe medicamente și a necesităților 
nesatisfăcute din domenii terapeutice cum 
sunt cancerul și maladiile 
neurodegenerative, biotehnologia oferă 
posibilitatea dezvoltării unor obiective în 
materie de medicamente noi pentru terapii 
mai eficiente. Ar trebui acordată mai 
multă atenție atât produselor 
biofarmaceutice, cât și noilor produse 
naturale și produselor analoage derivate 
din biologia sistemică novatoare, 
ingineria biosintetică și abordările 
semisintetice. Biotehnologiile abordează, 
de asemenea, o serie dintre așa-numitele 
douăsprezece norme ale chimiei verzi, 
grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Tehnologiile de 
avangardă, precum biologia sintetică, 
sunt promițătoare în ceea ce privește 
combustibilii sustenabili și cu carbon 
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neutru, producția de substanțe chimice 
fine, inclusiv produsele farmaceutice, 
metodele de producție ecologice, noile 
aplicații în domeniul sănătății și 
bionanomaterialele. Biotehnologiile oferă, 
de asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

Or. en

Amendamentul 1118
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini 
economice pentru întreprinderile Uniunii 
pot fi reduse prin exploatarea 
potențialului proceselor biotehnologice și 
al bioproduselor pentru reducerea 
emisiilor de CO2, despre care se estimează 

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, poate să furnizeze 
o serie de aplicații noi și să consolideze 
baza industrială a Uniunii și capacitatea 
acesteia de inovare. Importanța din ce în ce 
mai mare a biotehnologiilor rezidă în 
aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Întreprinderile Uniunii pot
beneficia de potențialul de reducere a 
emisiilor de CO2 al proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor, estimat
între 1 și 2,5 miliarde de tone echivalent 
CO2 anual până în 2030. În sectorul 
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că variază între 1 și 2,5 miliarde de tone 
echivalent CO2 anual până în 2030. În 
sectorul biofarmaceutic din Europa, deja 
aproximativ 20 % din medicamentele 
actuale se obțin prin biotehnologii, 50 % 
dintre acestea fiind medicamente noi.
Biotehnologiile oferă, de asemenea, noi 
oportunități pentru exploatarea 
potențialului enorm al resurselor marine, 
în vederea producerii unor aplicații 
inovatoare în sectorul industrial, al 
sănătății și al mediului. Se preconizează că 
sectorul emergent al biotehnologiilor 
marine (albastre) va crește cu 10 % pe an.

biofarmaceutic din Europa, deja 
aproximativ 20 % din medicamentele 
actuale se obțin prin biotehnologii, 50 % 
dintre acestea fiind medicamente noi.  
Biotehnologiile pot oferi oportunități de 
utilizare a resurselor marine, în vederea 
producerii unor aplicații inovatoare în 
sectorul industrial, al sănătății și al 
mediului. Se preconizează că sectorul 
emergent al biotehnologiilor marine
(albastre) va crește cu 10 % pe an.

Or. en

Amendamentul 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale și agricole 
care includ producerea de alimente și 
furaje, substanțele biochimice, a căror cotă
de piață se estimează că va crește cu până 
la 12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
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estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va 
crește cu 10 % pe an.

reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. 
Sectorul emergent al

Or. en

Justificare

Biotehnologia este importantă și în aplicațiile agricole.

Amendamentul 1120
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale și agricole 
care includ producerea de alimente și de 
furaje și substanțele biochimice, a căror 
cotă de piață se estimează că va crește cu 
până la 12 % - 20 % din producția de 
substanțe chimice până în 2015. 
Biotehnologiile abordează, de asemenea, o 
serie dintre așa-numitele douăsprezece 
norme ale chimiei verzi, grație selectivității 
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pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

și eficienței biosistemelor. Posibilele 
sarcini economice pentru întreprinderile 
Uniunii pot fi reduse prin exploatarea 
potențialului proceselor biotehnologice și 
al bioproduselor pentru reducerea emisiilor 
de CO2, despre care se estimează că 
variază între 1 și 2,5 miliarde de tone 
echivalent CO2 anual până în 2030. În 
sectorul biofarmaceutic din Europa, deja 
aproximativ 20 % din medicamentele 
actuale se obțin prin biotehnologii, 50 % 
dintre acestea fiind medicamente noi. 
Biotehnologiile oferă, de asemenea, noi 
oportunități pentru exploatarea 
potențialului enorm al resurselor marine, în 
vederea producerii unor aplicații 
inovatoare în sectorul industrial, al 
sănătății și al mediului. Se preconizează că 
sectorul emergent al biotehnologiilor 
marine (albastre) va crește cu 10 % pe an.

Or. en

Amendamentul 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la
12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
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biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Cu biotehnologia, 
producția agricolă și de alimente va fi mai 
sustenabilă prin creșterea eficienței și 
reducerea impactului ecologic.
Biotehnologiile oferă, de asemenea, noi 
oportunități pentru exploatarea 
potențialului enorm al resurselor marine, în 
vederea producerii unor aplicații 
inovatoare în sectorul industrial, al 
sănătății, energiei, eficienței energetice și 
al mediului. Se preconizează că sectorul 
emergent al biotehnologiilor marine 
(albastre) va crește cu 10 % pe an.

Or. en

Amendamentul 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
12 % - 20 % din producția de substanțe 
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chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății, produselor chimice, 
energiei și al mediului. Se preconizează că 
sectorul emergent al biotehnologiilor 
marine (albastre) va crește cu 10 % pe an.

Or. en

Amendamentul 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la



PE492.765v01-00 58/170 AM\907546RO.doc

RO

12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al bioproduselor pentru 
reducerea emisiilor de CO2, despre care se 
estimează că variază între 1 și 2,5 miliarde 
de tone echivalent CO2 anual până în 
2030. În sectorul biofarmaceutic din 
Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății, energiei, produselor 
chimice și al mediului. Se preconizează că 
sectorul emergent al biotehnologiilor 
marine (albastre) va crește cu 10 % pe an.

Or. en

Amendamentul 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 

Biotehnologiile, care au dobândit o poziție 
puternică datorită extinderii cunoașterii în 
domeniul sistemelor vii, sunt menite să 
furnizeze o serie de aplicații noi și să 
consolideze baza industrială a Uniunii și 
capacitatea acesteia de inovare. Importanța 
din ce în ce mai mare a biotehnologiilor 
rezidă în aplicațiile industriale care includ 
substanțele biochimice, a căror cotă de 
piață se estimează că va crește cu până la 
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12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al produsele ecologice 
pentru reducerea emisiilor de CO2, despre 
care se estimează că variază de la 1 la 2,5 
miliarde de tone echivalent CO2 anual 
până în 2030. În sectorul biofarmaceutic 
din Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății și al mediului. Se 
preconizează că sectorul emergent al 
biotehnologiilor marine (albastre) va crește 
cu 10 % pe an.

12 % - 20 % din producția de substanțe 
chimice până în 2015. Biotehnologiile 
abordează, de asemenea, o serie dintre așa-
numitele douăsprezece norme ale chimiei 
verzi, grație selectivității și eficienței 
biosistemelor. Posibilele sarcini economice 
pentru întreprinderile Uniunii pot fi reduse 
prin exploatarea potențialului proceselor 
biotehnologice și al produsele ecologice 
pentru reducerea emisiilor de CO2, despre 
care se estimează că variază de la 1 la 2,5 
miliarde de tone echivalent CO2 anual 
până în 2030. În sectorul biofarmaceutic 
din Europa, deja aproximativ 20 % din 
medicamentele actuale se obțin prin 
biotehnologii, 50 % dintre acestea fiind 
medicamente noi. Biotehnologiile oferă, de 
asemenea, noi oportunități pentru 
exploatarea potențialului enorm al 
resurselor marine, în vederea producerii 
unor aplicații inovatoare în sectorul 
industrial, al sănătății, produselor chimice 
și al aplicațiilor ambientale și al celor 
legate de energie. Se preconizează că 
sectorul emergent al biotehnologiilor 
marine (albastre) va crește cu 10 % pe an.

Or. fr

Justificare

Biotehnologiile pot fi utilizate la dezvoltarea unor noi surse de energie. Potențialul 
dezvoltării biotehnologiei în termeni de noi produse și procese industriale este clar stabilit la 
alineatul 1.4.3., delimitându-se activitățile relevante. Aici ar trebui, prin urmare, să fie 
inclusă o mențiune corespunzătoare.

Amendamentul 1125
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera a – teza 
introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Promovarea rolului biotehnologiilor 
transversale de catalizatori ai inovării 
viitoare

(a) Promovarea biotehnologiilor celor mai 
avansate, care nu prezintă un risc de 
interferență cu mediul natural, în calitate 
de catalizatori ai inovării viitoare, ținând 
seama de principiul precauției,

Or. xm

Amendamentul 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi.

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, tehnologiile pe 
bază de biocip și microcip, bioinformatică, 
nanobiotehnologie și biologia sistemelor, 
care au un potențial considerabil pentru 
aplicații complet noi.

Or. en

Amendamentul 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi.

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi sistemele biologice, biologia
bioinformatică și sintetică și biologia 
sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi.
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Or. en

Justificare

Potențialul biotehnologiilor nu trebuie să se limiteze la procesele industriale, ci ar trebui să 
acopere toate produsele și procesele relevante.

Amendamentul 1128
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi.

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sistemelor, 
bioinformatica și biologia sintetică, care au 
un potențial considerabil pentru aplicații 
complet noi.

Or. en

Amendamentul 1129
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi.

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, produsele 
biofarmaceutice care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi, 
de exemplu peptidele naturale active 
biologic cu modalitate de acțiune 
farmacologică dovedită.

Or. en
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Amendamentul 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera b – teza 
introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Procese industriale bazate pe 
biotehnologii

(b) Produse și procese bazate pe 
biotehnologii

Or. en

Amendamentul 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea biotehnologiei industriale 
pentru produse și procese industriale 
competitive (de exemplu, în industria 
chimică, sănătate, minerit, energie, 
celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

Dezvoltarea biotehnologiei industriale și 
conceperea bioproceselor la scară 
industrială pentru produse și procese 
industriale competitive (de exemplu, în 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză și hârtie, produse pe bază 
de fibre și lemn, materiale textile, amidon, 
prelucrarea alimentelor) și dimensiunea sa 
ecologică.

Or. en

Amendamentul 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera b –
paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea biotehnologiei industriale
pentru produse și procese industriale
competitive (de exemplu, în industria 
chimică, sănătate, minerit, energie, 
celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

Dezvoltarea biotehnologiei pentru produse 
și procese competitive (de exemplu, în 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, producția vegetală și prelucrarea 
alimentelor) și dimensiunea sa ecologică.

Or. en

Amendamentul 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea biotehnologiei industriale 
pentru produse și procese industriale 
competitive (de exemplu, în industria 
chimică, sănătate, minerit, energie, 
celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

Dezvoltarea biotehnologiei industriale 
pentru produse și procese industriale 
competitive (de exemplu, în industria 
chimică, sănătate, minerit, energie și 
biocombustibili, celuloză și hârtie, 
materiale textile, amidon, prelucrarea 
alimentelor) și dimensiunea sa ecologică.

Or. en

Amendamentul 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 

Dezvoltarea de tehnologii-platformă
(științe omice (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică), detectarea cu
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pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

instrumente moleculare, descoperirea și 
analiza cu markeri biologici și 
descoperirea și analiza medicamentelor) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

Or. en

Amendamentul 1135
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, biologia sistemelor, genomică, 
metagenomică, proteomică, fenomică,
instrumente moleculare) pentru a consolida 
poziția de lider și avantajul competitiv într-
un număr mare de sectoare economice.

Or. en

Amendamentul 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, biologia sistemelor, genomică, 
metagenomică, proteomică, fenomică,
instrumente moleculare) pentru a consolida 
poziția de lider și avantajul competitiv într-
un număr mare de sectoare economice.
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Or. en

Justificare

Biologia sistemelor este termenul cel mai general, care ar trebui să apară primul. Ceilalți 
termeni se referă la domenii mai specifice.

Amendamentul 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, inginerie celulară și 
instrumente moleculare) pentru a consolida 
poziția de lider și avantajul competitiv într-
un număr mare de sectoare economice.

Or. en

Amendamentul 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice. Instrumentele de 
diagnosticare vor fi susținute dacă 
asigură o legătură cu terapia.

Or. en
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Amendamentul 1139
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera c –
paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aspecte societale și etice
Luarea în considerare, în cadrul 
elaborării proceselor de politică, a 
aspectelor societale și a celor etice legate 
de anumite tipuri de tehnologii, prin 
elaborarea de criterii și proceduri de 
evaluare pentru consultarea amplă a 
părților interesate.

Or. en

Amendamentul 1140
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Aspecte ambientale, societale și etice
Obiectivul este acela de a lua în 
considerare aspectele ambientale, 
societale și etice legate de anumite tipuri 
de tehnologii, prin elaborarea unor 
procese de evaluare care să includă 
consultarea largă a părților interesate;

Or. en

Amendamentul 1141
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Aspecte emergente în legătură cu 
sănătatea
Dezvoltarea unor produse și tehnologii 
pentru noi produse antimicrobiene (noi 
antibiotice și produse alternative), 
vaccinuri (mai sigure) și medicamente 
contra tulburărilor genetice și a bolilor 
legate de schimbările demografice).

Or. en

Amendamentul 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Dezvoltarea dimensiunii societale a 
nanotehnologiei Axarea pe guvernanța 
nanotehnologiei în beneficiul societății, 
inclusiv limitele etice.

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei, dimensiunea societală a nanotehnologiei este menționată explicit. 
Acest lucru este cel puțin la fel de relevant în biotehnologie.

Amendamentul 1143
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4a. Ecoinovarea
Obiectivul specific al ecoinovării
Obiectivul specific al ecoinovării este 
stimularea unei industrii europene 
inovatoare și a unei comunități a inovării 
care să creeze în mod deliberat produse, 
procese și servicii noi care asigură 
creșterea economică ecologică și avantaje 
de mediu și care este recunoscută ca lider 
mondial. Scopul urmărit este utilizarea 
mai eficientă a resurselor, reducerea 
impactului asupra mediului, prevenirea 
poluării (apei) și/sau asigurarea unei 
utilizări mai eficiente, mai eficace și mai 
responsabile a resurselor naturale.
1.4.2a Justificare și valoarea adăugată 
pentru Uniune
Poziția de lider industrial în domeniul 
ecoinovațiilor va genera o mai bună 
performanță și rezistență ecologică a 
întregii economii, asigurând de asemenea 
rentabilitate și avantaje pentru activitatea 
comercială și pentru societate în 
ansamblu, atât pentru locuitorii rurali, cât 
și pentru cei urbani. Piața mondială 
(2020) a ecoindustriilor se extinde rapid, 
iar în UE, acest sector de afaceri cunoaște 
deja o dezvoltare rapidă. Ecoindustriile au 
depășit deja industria europeană a 
automobilelor și sunt, adesea, lideri 
mondiali. Programul Orizont 2020 trebuie 
să valorifice această situație. Ecoinovarea 
trebuie să pătrundă în toate sectoarele 
economiei și ale societății, creând baza 
unui avantaj competitiv semnificativ, 
pentru ca Europa să poată face față 
imperativului sustenabilității. 
Ecoinovarea este, așadar, o tehnologie 
generică esențială.
Ecoindustriile se caracterizează prin 
prezența unui număr mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
Aceste întreprinderi asigură aproximativ 
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jumătate din totalul locurilor de muncă. 
Prin urmare, IMM-urile, împreună cu 
partenerii industriali mai mari, trebuie să 
joace un rol din ce în ce mai important în 
generarea de noi tehnologii și soluții și în 
punerea lor în practică.
Surse importante ale inovării se găsesc la 
intersecția dintre ecoinovare și alte 
tehnologii generice, începând cu TIC 
(monitorizarea și dotarea cu senzori).
1.4.3a Linii generale de activitate
Ecoinovarea reprezintă orice formă de 
inovare care are ca rezultat sau ca 
obiectiv realizarea unui progres 
semnificativ și demonstrabil către 
obiectivul dezvoltării sustenabile prin 
reducerea impactului asupra mediului, 
sporirea rezistenței în fața influențelor 
mediului sau prin asigurarea unei 
utilizări mai eficiente și mai responsabile 
a resurselor naturale.
Activitățile legate de ecoinovare se axează 
pe inovațiile sustenabile din următoarele 
domenii sau la intersecția acestora:
a) Aprovizionarea cu energie ecologică
b) Eficiența energetică
c) Eficiența materialelor
d) Mobilitatea ecologică
e) Apa
f) Deșeurile

Or. en

Amendamentul 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării Obiectivul specific al cercetării și inovării 
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în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma
formele actuale de producție industrială în 
vederea creării unor tehnologii de 
producție și prelucrare bazate într-o mai 
mare măsură pe cunoaștere, durabile și 
transsectoriale, care să conducă la mai 
multe produse, procese și servicii 
inovatoare.

în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma
unitățile, sistemele și procesele de 
producție actuale prin imprimarea unui 
efect de pârghie în cazul tehnologiilor 
generice esențiale, în vederea creării unor 
tehnologii de producție și prelucrare bazate 
într-o mai mare măsură pe cunoaștere, 
durabile și transsectoriale, care să conducă 
la mai multe produse, procese și servicii 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1145
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma 
formele actuale de producție industrială în 
vederea creării unor tehnologii de 
producție și prelucrare bazate într-o mai 
mare măsură pe cunoaștere, durabile și 
transsectoriale, care să conducă la mai 
multe produse, procese și servicii 
inovatoare.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma 
formele actuale de producție industrială în 
vederea creării unor tehnologii de 
producție și prelucrare bazate într-o mai 
mare măsură pe cunoaștere, sustenabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și a energiei și transsectoriale, 
care să conducă la mai multe produse, 
procese și servicii inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1146
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma 
formele actuale de producție industrială în 
vederea creării unor tehnologii de 
producție și prelucrare bazate într-o mai 
mare măsură pe cunoaștere, durabile și 
transsectoriale, care să conducă la mai 
multe produse, procese și servicii 
inovatoare.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul sistemelor de producție și 
prelucrare avansate este de a transforma 
formele actuale de producție industrială în 
vederea creării unor tehnologii de 
producție și prelucrare bazate într-o mai 
mare măsură pe cunoaștere, sustenabile și 
transsectoriale, care să conducă la mai 
multe produse, procese și servicii 
inovatoare și sigure.

Or. en

Amendamentul 1147
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectorul de producție este de mare 
importanță pentru economia europeană, 
contribuind cu aproximativ 17 % din PIB și 
reprezentând aproximativ 22 de milioane 
de locuri de muncă în Uniune în 2007. 
Odată cu reducerea barierelor economice în 
calea comerțului și cu efectul de catalizator 
al tehnologiei comunicațiilor, producția 
cunoaște o concurență puternică și are 
tendința de a se deplasa în țările în care 
costurile globale sunt cele mai reduse. 
Având în vedere salariile mari, abordarea 
europeană cu privire la producție trebuie,
prin urmare, să se schimbe radical pentru a 
rămâne competitivă la nivel mondial, iar 
programul Orizont 2020 poate contribui la 
reunirea tuturor părților interesate pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv.

Sectorul de producție este de mare 
importanță pentru economia europeană, 
contribuind cu aproximativ 17 % din PIB și 
reprezentând aproximativ 22 de milioane 
de locuri de muncă în Uniune în 2007. 
Odată cu reducerea barierelor economice în 
calea comerțului și cu efectul de catalizator 
al tehnologiei comunicațiilor, producția 
cunoaște o concurență puternică și are 
tendința de a se deplasa în țările în care 
costurile globale sunt cele mai reduse. 
Abordarea europeană cu privire la 
producție trebuie, prin urmare, să se 
schimbe radical pentru a rămâne 
competitivă la nivel mondial, iar programul 
Orizont 2020 poate contribui la reunirea 
tuturor părților interesate pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv.

Or. en
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Amendamentul 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectorul de producție este de mare 
importanță pentru economia europeană, 
contribuind cu aproximativ 17 % din PIB și 
reprezentând aproximativ 22 de milioane 
de locuri de muncă în Uniune în 2007. 
Odată cu reducerea barierelor economice în 
calea comerțului și cu efectul de catalizator 
al tehnologiei comunicațiilor, producția 
cunoaște o concurență puternică și are 
tendința de a se deplasa în țările în care 
costurile globale sunt cele mai reduse. 
Având în vedere salariile mari, abordarea 
europeană cu privire la producție trebuie,
prin urmare, să se schimbe radical pentru a 
rămâne competitivă la nivel mondial, iar 
programul Orizont 2020 poate contribui la 
reunirea tuturor părților interesate pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv.

Sectorul de producție este de mare 
importanță pentru economia europeană, 
contribuind cu aproximativ 17 % din PIB și 
reprezentând aproximativ 22 de milioane 
de locuri de muncă în Uniune în 2007, 
majoritatea fiind întreprinderi mici și 
mijlocii. Odată cu reducerea barierelor 
economice în calea comerțului și cu efectul 
de catalizator al tehnologiei comunicațiilor, 
producția cunoaște o concurență puternică 
și are tendința de a se deplasa în țările în 
care costurile globale sunt cele mai reduse. 
Având în vedere salariile mari, abordarea 
europeană cu privire la producție trebuie, 
prin urmare, să se schimbe radical pentru a 
rămâne competitivă la nivel mondial, iar 
programul Orizont 2020 poate contribui la 
reunirea tuturor părților interesate pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 1149
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să continue să investească 
la nivelul Uniunii pentru a-și menține 
poziția de lider și competențele în 
domeniul tehnologiilor de producție și 
pentru a face tranziția către bunuri de mare 

Europa trebuie să continue să investească 
la nivelul Uniunii pentru a-și menține 
poziția de lider și competențele în 
domeniul tehnologiilor de producție și 
pentru a face tranziția către bunuri de mare 
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valoare, care înglobează cunoaștere într-o 
mai mare măsură, prin crearea condițiilor și 
exploatarea atuurilor care permit o 
producție durabilă și furnizarea de servicii 
pe întreaga durată de viață a unui produs 
fabricat. Este necesar ca industriile 
producției și prelucrării mari consumatoare 
de resurse să mobilizeze în continuare 
resurse și cunoaștere la nivelul Uniunii și 
să continue să investească în cercetare, 
dezvoltare și inovare pentru a permite 
obținerea de progrese în continuare către o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și pentru a respecta 
nivelurile, convenite la nivelul Uniunii, de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2050 pentru sectoarele 
industriale24.

valoare, eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și a energiei, care 
înglobează cunoaștere într-o mai mare 
măsură, prin crearea condițiilor și 
exploatarea atuurilor care permit o 
producție durabilă și furnizarea de servicii 
pe întreaga durată de viață a unui produs 
fabricat. Este necesar ca industriile 
producției și prelucrării mari consumatoare 
de resurse să mobilizeze în continuare 
resurse și cunoaștere la nivelul Uniunii și 
să continue să investească în cercetare, 
dezvoltare și inovare pentru a permite 
obținerea de progrese în continuare către o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și pentru a 
respecta nivelurile, convenite la nivelul 
Uniunii, de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2050 pentru sectoarele 
industriale24.

Or. en

Amendamentul 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să continue să investească 
la nivelul Uniunii pentru a-și menține 
poziția de lider și competențele în 
domeniul tehnologiilor de producție și 
pentru a face tranziția către bunuri de mare 
valoare, care înglobează cunoaștere într-o 
mai mare măsură, prin crearea condițiilor și 
exploatarea atuurilor care permit o 
producție durabilă și furnizarea de servicii 
pe întreaga durată de viață a unui produs 
fabricat. Este necesar ca industriile 
producției și prelucrării mari consumatoare 
de resurse să mobilizeze în continuare 

Europa trebuie să continue să investească 
la nivelul Uniunii pentru a-și menține 
poziția de lider și competențele în 
domeniul tehnologiilor de producție și 
pentru a face tranziția către bunuri de mare 
valoare, care înglobează cunoaștere într-o 
mai mare măsură, prin crearea condițiilor și 
exploatarea atuurilor care permit o 
producție durabilă și furnizarea de servicii 
pe întreaga durată de viață a unui produs 
fabricat. Este necesar ca industriile 
producției și prelucrării mari consumatoare 
de resurse să mobilizeze în continuare 
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resurse și cunoaștere la nivelul Uniunii și 
să continue să investească în cercetare, 
dezvoltare și inovare pentru a permite 
obținerea de progrese în continuare către o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și pentru a respecta 
nivelurile, convenite la nivelul Uniunii, de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2050 pentru sectoarele 
industriale24.

resurse și cunoaștere la nivelul Uniunii și 
să continue să investească în cercetare, 
dezvoltare și inovare pentru a permite 
obținerea de progrese în continuare către o 
economie competitivă cu emisii scăzute și 
pentru a respecta nivelurile, convenite la 
nivelul Uniunii, de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2050 pentru 
sectoarele industriale24.

Or. en

Amendamentul 1151
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 
costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată.

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 
costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată făcând uz de 
tehnologiile dezvoltate în alte sectoare.

Or. en

Amendamentul 1152
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 
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costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată.

costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată, eficiența 
materialelor și utilizarea sistemelor cu 
circuit închis.

Or. en

Amendamentul 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 
costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată.

Promovarea creșterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producția ce are în vedere 
costurile la o abordare ce urmărește crearea 
de valoare adăugată ridicată cu dezvoltări 
novatoare.

Or. en

Amendamentul 1154
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera b – teza 
introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Tehnologii care facilitează construcția 
de clădiri eficiente din punct de vedere 
energetic

(b) Tehnologii care facilitează construcția 
de clădiri eficiente din punct de vedere 
energetic și tehnologii care permit 
realizarea clădirilor cu impact ecologic 
redus

Or. en
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Amendamentul 1155
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile.

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
punerea în operă a unor tehnologii de 
construcție sustenabile abordând întregul 
lanț valoric și promovând inovațiile 
transsectoriale și multidisciplinare, 
făcând în același timp posibile noi modele 
de afaceri și propuneri privind valoarea 
adresate cetățenilor.

Or. en

Justificare

Este necesar să se sublinieze rolul important al cercetării și inovării în sectorul 
construcțiilor, precum și valoarea sinergiilor transsectoriale și multidisciplinare care ar 
trebui asociate cu aceasta.

Amendamentul 1156
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile.

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin cercetare, 
dezvoltarea și punerea în operă a unor 
tehnologii de construcție sustenabile 
abordând întregul lanț valoric și 
promovând inovațiile transsectoriale și 
multidisciplinare, făcând în același timp 
posibile noi modele de afaceri și 
propuneri privind valoarea adresate 
cetățenilor.
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Or. en

Amendamentul 1157
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și a
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile.

Ameliorarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de CO2 prin 
dezvoltarea și aplicarea unor tehnologii de 
construcție sustenabile.

Or. it

Amendamentul 1158
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile.

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile, precum și reducerea impactului 
ambiental global al clădirilor.

Or. en

Amendamentul 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera b –
paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție 
durabile.

Reducerea consumului de energie și a 
emisiilor de CO2 prin dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii de construcție, 
automatizare și control sustenabile.

Or. en

Amendamentul 1160
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Tehnologii durabile cu emisii reduse de 
dioxid de carbon în industriile de 
prelucrare mari consumatoare de energie

(c) Tehnologii sustenabile, cu impact
ambiental redus și cu emisii reduse de 
carbon în industriile de prelucrare

Or. fr

Amendamentul 1161
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Tehnologii durabile cu emisii reduse de 
dioxid de carbon în industriile de 
prelucrare mari consumatoare de energie

(c) Tehnologii sustenabile, cu impact
ambiental redus și cu emisii reduse de 
carbon în industriile de prelucrare mari 
consumatoare de energie

Or. fr
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Amendamentul 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c – teza 
introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Tehnologii durabile cu emisii reduse de 
dioxid de carbon în industriile de 
prelucrare mari consumatoare de energie

(c) Tehnologii sustenabile cu emisii reduse 
în industriile de prelucrare mari 
consumatoare de energie

Or. en

Amendamentul 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c – teza 
introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Tehnologii durabile cu emisii reduse de 
dioxid de carbon în industriile de 
prelucrare mari consumatoare de energie

(c) Tehnologii sustenabile cu emisii reduse 
de carbon în industriile de prelucrare mari 
consumatoare de energie și de resurse

Or. en

Amendamentul 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
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asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de
carbon.

asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de carbon, 
inclusiv integrarea surselor de energie 
regenerabilă și a sistemelor avansate, 
inteligente de control.

Or. en

Justificare

Integrarea surselor de energie regenerabilă în procesele industriale ar trebui promovată 
pentru a trece la procese industriale termice cu emisii reduse de carbon.

Amendamentul 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de carbon, 
inclusiv integrarea formelor regenerabile 
de energie și a sistemelor avansate, 
inteligente de control.

Or. fr

Justificare

Integrarea surselor de energie regenerabilă în procesele industriale termice ar trebui 
încurajată, pentru decarbonizarea acestora.



AM\907546RO.doc 81/170 PE492.765v01-00

RO

Amendamentul 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii sustenabile, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și preluarea unor 
procese industriale alternative, mai 
sustenabile.

Or. en

Amendamentul 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de
carbon.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de carbon, de 
exemplu prin dezvoltarea unor 
catalizatori noi, pentru procese eficiente și 
ecologice.

Or. en



PE492.765v01-00 82/170 AM\907546RO.doc

RO

Amendamentul 1168
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii, procese și materiale eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și a energiei. 

Or. en

Amendamentul 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon.

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare prin ameliorarea considerabilă a 
eficienței utilizării resurselor și a eficienței 
energetice și prin reducerea impactului 
asupra mediului al acestor activități 
industriale de-a lungul întregului lanț
valoric, prin promovarea adoptării unor 
tehnologii cu emisii reduse.

Or. en
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Amendamentul 1170
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – litera d –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derivarea de concepte și metodologii 
pentru modele de afaceri adaptabile, 
„bazate pe cunoaștere” în cadrul unor 
abordări personalizate.

Derivarea de concepte și metodologii 
pentru modele de afaceri adaptabile, 
„bazate pe cunoaștere” în cadrul unor 
abordări personalizate. Sprijinirea 
dezvoltării unor noi modele de afaceri 
bazate pe ecoinovare și a unor abordări 
alternative, productive sub aspectul 
resurselor.

Or. en

Amendamentul 1171
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este de a promova o 
industrie spațială competitivă și inovatoare 
și de a încuraja comunitatea de cercetare să 
dezvolte și să exploateze infrastructura 
spațială, pentru a răspunde politicilor și 
nevoilor societale viitoare ale Uniunii.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este, pe de o parte, 
acela de a permite structurilor europene 
să conceapă, să dezvolte, să lanseze, să 
pună în funcțiune și să exploateze sisteme 
spațiale și, pe de altă parte, de a promova 
o industrie spațială competitivă și 
inovatoare și de a încuraja comunitatea de 
cercetare să dezvolte și să exploateze 
infrastructura spațială, pentru a răspunde 
politicilor și nevoilor societale viitoare ale 
Uniunii și să sprijine creșterea economică,
permițând totodată implementarea 
diverselor politici europene importante.
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Or. en

Justificare

Dat fiind că jumătate din cifra de afaceri a industriei spațiale europene depinde de piața 
comercială (o situație unică în Europa), competitivitatea, inovarea și capacitatea de a 
menține canalele de aprovizionare cu produsele strategice cerute reclamă sprijin economic. 
În lipsa acesteia, independența europeană în acest sector este în pericol.

Amendamentul 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este de a promova o 
industrie spațială competitivă și inovatoare 
și de a încuraja comunitatea de cercetare să 
dezvolte și să exploateze infrastructura 
spațială, pentru a răspunde politicilor și 
nevoilor societale viitoare ale Uniunii.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este de a promova o 
industrie spațială competitivă și inovatoare 
și de a încuraja comunitatea de cercetare să 
dezvolte și să exploateze infrastructura, 
aplicațiile și serviciile spațiale, pentru a 
răspunde politicilor și nevoilor societale 
viitoare ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1173
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este de a promova o 
industrie spațială competitivă și inovatoare 
și de a încuraja comunitatea de cercetare să 
dezvolte și să exploateze infrastructura 
spațială, pentru a răspunde politicilor și 
nevoilor societale viitoare ale Uniunii.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este de a promova o 
industrie spațială competitivă și inovatoare 
și de a încuraja comunitatea de cercetare să 
dezvolte și să exploateze infrastructura, 
aplicațiile și serviciile spațiale, pentru a 
răspunde politicilor și nevoilor societale 
viitoare ale Uniunii.
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Or. fr

Amendamentul 1174
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este de a promova o 
industrie spațială competitivă și inovatoare 
și de a încuraja comunitatea de cercetare să 
dezvolte și să exploateze infrastructura 
spațială, pentru a răspunde politicilor și 
nevoilor societale viitoare ale Uniunii.

Obiectivul specific al cercetării și inovării 
în domeniul spațial este de a promova o 
industrie spațială competitivă și inovatoare 
și de a încuraja comunitatea de cercetare să 
să exploateze infrastructura spațială, pentru 
a răspunde politicilor și nevoilor societale 
viitoare ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1175
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării în 
domeniul spațial este vitală pentru 
menținerea și protejarea capacității Europei 
de acces și de derulare de operațiuni în 
spațiu, în sprijinul politicilor Uniunii, al 
intereselor strategice internaționale și al 
competitivității dintre națiunile care 
călătoresc în spațiu și care au o experiență 
îndelungată sau care se află la începutul 
acestui drum.

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării în 
domeniul spațial este vitală pentru 
menținerea și protejarea capacității Europei 
de acces și de derulare de operațiuni în 
spațiu, în sprijinul politicilor Uniunii, al 
intereselor strategice internaționale și al 
competitivității dintre națiunile care 
călătoresc în spațiu și care au o experiență 
îndelungată sau care se află la începutul 
acestui drum. Se vor dezvolta și 
implementa activități în mod 
complementar, cu participarea UE, ASE 
și statele membre.
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Amendamentul 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării în 
domeniul spațial este vitală pentru 
menținerea și protejarea capacității Europei 
de acces și de derulare de operațiuni în 
spațiu, în sprijinul politicilor Uniunii, al 
intereselor strategice internaționale și al 
competitivității dintre națiunile care 
călătoresc în spațiu și care au o experiență 
îndelungată sau care se află la începutul 
acestui drum.

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării 
spațiale în domeniul comunicațiilor 
electronice, al observării pământului, 
navigației, științei și explorării este vitală 
pentru menținerea și protejarea capacității 
Europei de acces și de derulare de 
operațiuni în spațiu, în sprijinul politicilor 
Uniunii, al intereselor strategice 
internaționale și al competitivității dintre 
națiunile care călătoresc în spațiu și care au 
o experiență îndelungată sau care se află la 
începutul acestui drum.

Or. en

Amendamentul 1177
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării în 
domeniul spațial este vitală pentru 
menținerea și protejarea capacității Europei 
de acces și de derulare de operațiuni în 
spațiu, în sprijinul politicilor Uniunii, al 
intereselor strategice internaționale și al 
competitivității dintre națiunile care 
călătoresc în spațiu și care au o experiență 
îndelungată sau care se află la începutul 

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării  în 
domeniul observării pământului, 
navigației, telecomunicațiilor, științei și 
explorării este vitală pentru menținerea și 
protejarea capacității Europei de acces și 
de derulare de operațiuni în spațiu, în 
sprijinul politicilor Uniunii, al intereselor 
strategice internaționale și al 
competitivității dintre națiunile care 
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acestui drum. călătoresc în spațiu și care au o experiență 
îndelungată sau care se află la începutul 
acestui drum.

Or. fr

Amendamentul 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării în 
domeniul spațial este vitală pentru 
menținerea și protejarea capacității Europei 
de acces și de derulare de operațiuni în 
spațiu, în sprijinul politicilor Uniunii, al 
intereselor strategice internaționale și al 
competitivității dintre națiunile care 
călătoresc în spațiu și care au o experiență 
îndelungată sau care se află la începutul 
acestui drum.

Consolidarea sectorului spațial european 
prin stimularea cercetării și inovării în 
domeniul spațial, public și privat, este 
vitală pentru menținerea și protejarea 
capacității Europei de acces și de derulare 
de operațiuni în spațiu, în sprijinul 
politicilor Uniunii, al intereselor strategice 
internaționale și al competitivității dintre 
națiunile și companiile care călătoresc în 
spațiu și care au o experiență îndelungată 
sau care se află la începutul acestui drum.

Or. en

Amendamentul 1179
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație, de 
comunicare, prognozele meteorologice, și 
informațiile geografice. Elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor la nivel 

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație și de 
comunicare, precum și prognozele 
meteorologice, și informațiile geografice 
derivate din observarea pământului cu 
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european, național și regional depind din ce 
în ce mai mult de informații care provin 
din activități desfășurate în spațiu. Sectorul 
spațial mondial crește și se extinde cu 
rapiditate în regiuni noi (de exemplu, 
China, America de Sud). Industria 
europeană este, în prezent, un exportator 
important de sateliți de primă clasă în 
scopuri comerciale și științifice. 
Concurența din ce în ce mai mare la nivel 
mondial reprezintă o provocare pentru 
poziția Europei în acest domeniu. Astfel, 
Europa este interesată să se asigure că 
industria sa continuă să prospere pe această 
piață extrem de competitivă. În plus, datele 
provenind de la sateliți științifici europeni
au contribuit la unele dintre cele mai 
importante descoperiri științifice din 
ultimele decenii în științele pământului și 
astronomie. Prin această capacitate unică, 
sectorul spațial european are un rol esențial 
de jucat în abordarea provocărilor 
identificate în Strategia Europa 2020.

ajutorul sateliților.. Elaborarea și punerea 
în aplicare a politicilor la nivel european, 
național și regional depind din ce în ce mai 
mult de informații care provin din activități 
desfășurate în spațiu. Sectorul spațial 
mondial crește și se extinde cu rapiditate în 
regiuni noi (de exemplu, China, America 
de Sud). Industria spațială europeană își 
menține nivelul tehnologic de clasă 
mondială în ciuda crizei economice. 
Aceste capacități plasează Europa în 
avangarda științelor care studiază 
pământul și spațiul și potențează industria 
europeană pe piețele comerciale. În acest 
context, sprijinirea competitivității 
întregului lanț de aprovizionare al 
industriei spațiale europene este o 
provocare majoră, ce trebuie abordată 
printr-o politică adecvată în materie de 
cercetare și dezvoltare și trebuie organizat 
în întreaga Europă, pentru a asigura că 
industria europeană va continua să țină 
pasul cu competitorii săi internaționali, 
ferm sprijiniți de piețe naționale 
puternice. Industria europeană este, în 
prezent, un exportator important de sateliți 
de primă clasă în scopuri comerciale și 
științifice. Concurența din ce în ce mai 
mare la nivel mondial reprezintă o 
provocare pentru poziția Europei în acest 
domeniu. Astfel, Europa este interesată să 
se asigure că industria sa continuă să 
prospere pe această piață extrem de 
competitivă. În plus, datele provenind de la 
sateliți și sonde științifice europene au 
contribuit la unele dintre cele mai 
importante descoperiri științifice din 
ultimele decenii în științele pământului, 
fizica fundamentală și astronomie. Prin 
această capacitate unică, sectorul spațial 
european are un rol esențial de jucat în 
abordarea provocărilor identificate în 
Strategia Europa 2020.

Or. en
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Amendamentul 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație, de 
comunicare, prognozele meteorologice, și 
informațiile geografice. Elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor la nivel 
european, național și regional depind din ce 
în ce mai mult de informații care provin 
din activități desfășurate în spațiu. Sectorul 
spațial mondial crește și se extinde cu 
rapiditate în regiuni noi (de exemplu, 
China, America de Sud). Industria 
europeană este, în prezent, un exportator 
important de sateliți de primă clasă în 
scopuri comerciale și științifice. 
Concurența din ce în ce mai mare la nivel 
mondial reprezintă o provocare pentru 
poziția Europei în acest domeniu. Astfel, 
Europa este interesată să se asigure că 
industria sa continuă să prospere pe această 
piață extrem de competitivă. În plus, datele 
provenind de la sateliți științifici europeni 
au contribuit la unele dintre cele mai 
importante descoperiri științifice din 
ultimele decenii în științele pământului și 
astronomie. Prin această capacitate unică, 
sectorul spațial european are un rol esențial 
de jucat în abordarea provocărilor 
identificate în Strategia Europa 2020.

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație, de 
comunicare, prognozele meteorologice, și 
informațiile geografice. Elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor la nivel 
european, național și regional depind din ce 
în ce mai mult de informații care provin 
din activități desfășurate în spațiu. Sectorul 
spațial mondial crește și se extinde cu 
rapiditate în regiuni noi (de exemplu, 
China, America de Sud). Industria 
europeană este, în prezent, un exportator 
important de sateliți de primă clasă în 
scopuri comerciale (în majoritate, în 
sectorul comunicațiilor electronice) și 
științifice. Concurența din ce în ce mai 
mare la nivel mondial reprezintă o 
provocare pentru poziția Europei în acest 
domeniu. Astfel, Europa este interesată să 
se asigure că industria sa continuă să 
prospere pe această piață extrem de 
competitivă. În plus, datele provenind de la 
sateliți științifici europeni au contribuit la 
unele dintre cele mai importante 
descoperiri științifice din ultimele decenii 
în științele pământului și astronomie. Prin 
această capacitate unică, sectorul spațial 
european are un rol esențial de jucat în 
abordarea provocărilor identificate în 
Strategia Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 1181
Fiona Hall, Kent Johansson
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație, de 
comunicare, prognozele meteorologice, și 
informațiile geografice. Elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor la nivel 
european, național și regional depind din ce 
în ce mai mult de informații care provin 
din activități desfășurate în spațiu. Sectorul 
spațial mondial crește și se extinde cu 
rapiditate în regiuni noi (de exemplu, 
China, America de Sud). Industria 
europeană este, în prezent, un exportator 
important de sateliți de primă clasă în 
scopuri comerciale și științifice. 
Concurența din ce în ce mai mare la nivel 
mondial reprezintă o provocare pentru 
poziția Europei în acest domeniu. Astfel, 
Europa este interesată să se asigure că 
industria sa continuă să prospere pe această 
piață extrem de competitivă. În plus, datele 
provenind de la sateliți științifici europeni 
au contribuit la unele dintre cele mai 
importante descoperiri științifice din 
ultimele decenii în științele pământului și 
astronomie. Prin această capacitate unică, 
sectorul spațial european are un rol esențial 
de jucat în abordarea provocărilor 
identificate în Strategia Europa 2020.

Spațiul reprezintă un element important, 
dar adesea invizibil în crearea unor servicii 
și produse diverse, cruciale pentru 
societatea modernă de astăzi, cum ar fi 
echipamentele de navigație, de 
comunicare, prognozele meteorologice, și 
informațiile geografice. Elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor la nivel 
european, național și regional depind din ce 
în ce mai mult de informații care provin 
din activități desfășurate în spațiu. Sectorul 
spațial mondial crește și se extinde cu 
rapiditate în regiuni noi (de exemplu, 
China, America de Sud și Africa). 
Industria europeană este, în prezent, un 
exportator important de sateliți de primă 
clasă în scopuri comerciale și științifice. 
Concurența din ce în ce mai mare la nivel 
mondial reprezintă o provocare pentru 
poziția Europei în acest domeniu. Astfel, 
Europa este interesată să se asigure că 
industria sa continuă să prospere pe această 
piață extrem de competitivă. În plus, datele 
provenind de la sateliți științifici europeni 
au contribuit la unele dintre cele mai 
importante descoperiri științifice din 
ultimele decenii în științele pământului și 
astronomie. Prin această capacitate unică, 
sectorul spațial european are un rol esențial 
de jucat în abordarea provocărilor 
identificate în Strategia Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este fragmentată în 
programele naționale ale câtorva state 
membre. Pentru a menține avantajul 
tehnologic și competitiv sunt necesare 
acțiuni la nivelul Uniunii, care să 
coordoneze cercetarea spațială, să
promoveze participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și să reducă
obstacolele în calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale. Acest lucru trebuie 
realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval.
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este fragmentată în 
programele naționale ale câtorva state 
membre și în programele ASE. Pentru a
menține avantajul tehnologic și competitiv
al Europei și pentru a pune în valoare 
investițiile, în perioadele de criză și de 
austeritate bugetară, sunt necesare acțiuni 
la nivelul Uniunii în paralel cu activitățile 
de cercetare spațială ale statelor membre,
ASE și industriei. Pregătirea unei Agende 
de cercetare strategică implicând 
industria, CE și agențiile spațiale ar 
trebui, prin urmare, să sprijine o viziune 
mai bine definită a viitoarelor traiecte 
tehnologice pentru sectorul spațial 
european. Acțiunile la nivelul Uniunii 
sunt, de asemenea, necesare pentru a 
promova participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și pentru a 
reduce obstacolele din calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale În plus, informațiile 
furnizate de sateliții europeni vor oferi un 
potențial din ce în ce mai mare pentru 
dezvoltarea în continuare a serviciilor prin 
satelit, inovatoare, din aval. Acestea 
reprezintă un sector tipic de activitate 
pentru IMM-uri și ar trebui să fie sprijinite 
prin măsuri care vizează cercetarea și 
inovarea, pentru a se beneficia pe deplin de 
această oportunitate și în special de 
investițiile considerabile alocate celor două 
inițiative emblematice ale Uniunii, Galileo 
și GMES.

Or. en
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Amendamentul 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este fragmentată în 
programele naționale ale câtorva state 
membre. Pentru a menține avantajul 
tehnologic și competitiv sunt necesare 
acțiuni la nivelul Uniunii, care să 
coordoneze cercetarea spațială, să 
promoveze participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și să reducă 
obstacolele în calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale. Acest lucru trebuie 
realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval. 
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este fragmentată în 
programele naționale ale câtorva state 
membre. Pentru a menține avantajul 
tehnologic și competitiv sunt necesare 
acțiuni la nivelul Uniunii, care să 
coordoneze cercetarea spațială, să 
promoveze participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și să reducă 
obstacolele în calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale. Acest lucru trebuie 
realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval. 
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES, dar și în 
sectorul comunicațiilor electronice, care 
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contribuie la atingerea țintelor Agendei 
digitale a Uniunii, de exemplu prin 
recuperarea decalajului digital, permițând 
astfel apariția afacerilor electronice pe tot 
teritoriul european și, în consecință, 
contribuind la dezvoltarea pieței unice 
digitale.

Or. en

Amendamentul 1184
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este fragmentată în 
programele naționale ale câtorva state 
membre. Pentru a menține avantajul 
tehnologic și competitiv sunt necesare 
acțiuni la nivelul Uniunii, care să 
coordoneze cercetarea spațială, să 
promoveze participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și să reducă 
obstacolele în calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale. Acest lucru trebuie 
realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este în primul rând 
abordată în programele naționale sau ASE 
ale uni subgrup de state membre. Pentru a 
menține avantajul tehnologic și competitiv 
sunt necesare acțiuni la nivelul Uniunii, 
care să coordoneze cercetarea spațială, să 
promoveze participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și să reducă 
obstacolele în calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale. Acest lucru trebuie 
realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
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serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval. 
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval. 
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

Or. en

Justificare

Better reflection of the current situation in EU.

Amendamentul 1185
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este fragmentată în 
programele naționale ale câtorva state
membre. Pentru a menține avantajul 
tehnologic și competitiv sunt necesare 
acțiuni la nivelul Uniunii, care să 
coordoneze cercetarea spațială, să 
promoveze participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și să reducă 
obstacolele în calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale. Acest lucru trebuie 
realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile în domeniul 
spațial care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este abordată în 
programele statelor membre și ale ASE.
Pentru a menține avantajul tehnologic și 
competitiv sunt necesare acțiuni la nivelul 
Uniunii, care să coordoneze cercetarea 
spațială, să promoveze participarea 
cercetătorilor din toate statele membre, 
precum și să reducă obstacolele în calea 
proiectelor transnaționale de colaborare în 
domeniul cercetării spațiale. Acest lucru 
trebuie realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
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misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval. 
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval. 
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană ar trebui să adere la programele spațiale deja existente ale Agenției 
Spațiale Europene (ASE), agențiile spațiale naționale și părțile interesate din industrie din 
statele membre.0

Amendamentul 1186
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru cercetarea și dezvoltarea 
aplicațiilor legate de utilizarea în spațiu se 
va concentra îndeosebi pe soluționarea 
provocărilor cu care se confruntă 
societatea, cum ar fi schimbările 
climatice, mediul, sistemele de transport 
durabil și agricultura. Sprijinul acordat în 
aceste domenii se va baza pe obiectivele 
legate de partajarea cunoștințelor și 
dezvoltarea interoperabilă.

Or. en
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Amendamentul 1187
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea în domeniul spațial 
prevăzută în programul-cadru Orizont 2020 
este aliniată priorităților politicii spațiale a 
Uniunii, așa cum sunt definite în 
continuare de consiliile privind domeniul 
spațial ale acesteia și de Comisia 
Europeană25.

Cercetarea și inovarea în domeniul spațial 
prevăzută în programul-cadru Orizont 2020 
este aliniată priorităților politicii spațiale a 
Uniunii și necesitățile programelor 
operaționale europene, așa cum sunt 
definite în continuare de consiliile privind 
domeniul spațial ale acesteia și de Comisia 
Europeană25.

Or. en

Amendamentul 1188
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive și întreprinzătoare alături de o 
comunitate de cercetare de clasă mondială 
în domeniul spațial pentru a menține 
poziția de lider a Europei și autonomia în 
ceea ce privește tehnologia spațială, 
pentru a promova inovarea în sectorul 
spațial și pentru a facilita inovațiile terestre 
bazate pe rezultate ale unei activității în 
spațiu, de exemplu prin utilizarea 
teledetecției și a datelor de navigație.

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea în continuare a unei industrii 
spațiale competitive și întreprinzătoare 
alături de o comunitate de cercetare de 
clasă mondială în domeniul spațial pentru a 
menține și a consolida poziția de lider a 
Europei asigurând disponibilitatea 
tehnologiilor necesare cu maturitatea 
adecvată, nivelul cerut de autonomie și în 
condiții de competitivitate și a menține și 
consolida autonomia în ceea ce privește 
subsectoarele strategice, cum este accesul 
la tehnologiile critice sau spațiale, pentru 
a promova inovarea în sectorul spațial și 
pentru a facilita inovațiile terestre bazate 
pe rezultate ale unei activității în spațiu, de 
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exemplu prin utilizarea teledetecției și a 
datelor de navigație

Or. en

Justificare

În cazul în care cererea de tehnologii strategice necesare pentru implementarea programelor 
operaționale nu poate fi satisfăcută în Europa, ea va fi satisfăcută în altă parte. O astfel de 
eventualitate va avea repercusiuni asupra independenței noastre în ceea ce privește 
dezvoltarea unor astfel de tehnologii, crearea locurilor de muncă și creșterea.

Amendamentul 1189
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive și întreprinzătoare alături de o 
comunitate de cercetare de clasă mondială 
în domeniul spațial pentru a menține 
poziția de lider a Europei și autonomia în 
ceea ce privește tehnologia spațială, pentru 
a promova inovarea în sectorul spațial și 
pentru a facilita inovațiile terestre bazate 
pe rezultate ale unei activității în spațiu, de 
exemplu prin utilizarea teledetecției și a 
datelor de navigație.

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei comunități de cercetare 
de clasă mondială în domeniul spațial 
pentru menține poziția de lider a Europei și 
autonomia în ceea ce privește tehnologia 
spațială, a sprijini o industrie spațială 
competitivă, curată și antreprenorială,
pentru a promova inovarea în sectorul 
spațial și pentru a facilita inovațiile terestre 
bazate pe rezultate ale unei activității în 
spațiu, de exemplu prin utilizarea 
teledetecției și a datelor de navigație.

Or. en

Amendamentul 1190
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera a –
paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive și întreprinzătoare alături de o 
comunitate de cercetare de clasă mondială 
în domeniul spațial pentru a menține 
poziția de lider a Europei și autonomia în 
ceea ce privește tehnologia spațială, pentru 
a promova inovarea în sectorul spațial și 
pentru a facilita inovațiile terestre bazate 
pe rezultate ale unei activității în spațiu, de 
exemplu prin utilizarea teledetecției și a 
datelor de navigație.

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive și întreprinzătoare alături de o 
comunitate de cercetare de clasă mondială 
în domeniul spațial pentru a menține 
poziția de lider a Europei și autonomia în 
ceea ce privește tehnologia spațială, 
inclusiv soluții curate, pentru a promova 
inovarea în sectorul spațial și pentru a 
facilita inovațiile terestre bazate pe 
rezultate ale unei activității în spațiu, de 
exemplu prin utilizarea teledetecției și a 
datelor de navigație.

Or. en

Justificare

Este important să se susțină necesitatea unor soluții curate în ceea ce privește dezvoltarea 
unei industrii spațiale cu adevărat competitive și antreprenoriale.

Amendamentul 1191
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera a –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive și întreprinzătoare alături de o 
comunitate de cercetare de clasă mondială 
în domeniul spațial pentru a menține 
poziția de lider a Europei și autonomia în 
ceea ce privește tehnologia spațială, pentru 
a promova inovarea în sectorul spațial și 
pentru a facilita inovațiile terestre bazate 
pe rezultate ale unei activității în spațiu, de 
exemplu prin utilizarea teledetecției și a 
datelor de navigație.

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive, sustenabile și întreprinzătoare 
alături de o comunitate de cercetare de 
clasă mondială în domeniul spațial pentru a 
menține poziția de lider a Europei și 
autonomia în ceea ce privește tehnologia 
spațială, pentru a promova inovarea în 
sectorul spațial și pentru a facilita 
inovațiile terestre bazate pe rezultate ale 
unei activității în spațiu, de exemplu prin 
utilizarea teledetecției și a datelor de 
navigație.
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Or. en

Justificare

Se atrage atenția asupra îmbunătățirilor ambientale necesare în sectorul spațial.

Amendamentul 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta urmărește dezvoltarea unor 
tehnologii și concepte operaționale spațiale 
avansate, de la idee până la testarea în 
spațiu, inclusiv navigație și teledetecție, 
precum și protejarea echipamentelor 
spațiale de amenințări precum deșeurile 
cosmice și exploziile solare. Dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii spațiale avansate 
necesită educația și formarea continuă a 
inginerilor și cercetătorilor cu înaltă 
calificare.

Aceasta urmărește dezvoltarea unor 
tehnologii și concepte operaționale spațiale 
avansate și generice, de la idee până la 
testarea în spațiu. Sunt incluse tehnologii 
pentru protejarea echipamentelor spațiale 
de amenințări precum deșeurile cosmice și 
exploziile solare, precum și pentru 
comunicațiile satelitare, navigație și 
misiunile de teledetecție. Dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii spațiale avansate 
necesită educația și formarea continuă a 
inginerilor și cercetătorilor cu înaltă 
calificare, precum și contacte strânse între 
aceștia și utilizatorii aplicațiilor spațiale.

Or. en

Amendamentul 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta urmărește dezvoltarea unor 
tehnologii și concepte operaționale spațiale 
avansate, de la idee până la testarea în 
spațiu, inclusiv navigație și teledetecție, 

Aceasta urmărește dezvoltarea unor 
tehnologii și concepte operaționale spațiale 
avansate, de la idee până la testarea în 
spațiu, inclusiv navigație, comunicațiile 
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precum și protejarea echipamentelor 
spațiale de amenințări precum deșeurile 
cosmice și exploziile solare. Dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii spațiale avansate 
necesită educația și formarea continuă a 
inginerilor și cercetătorilor cu înaltă 
calificare.

electronice și teledetecție, precum și 
protejarea echipamentelor spațiale de 
amenințări precum deșeurile cosmice și 
exploziile solare. Dezvoltarea și aplicarea 
unor tehnologii spațiale avansate necesită 
educația și formarea continuă a inginerilor 
și cercetătorilor cu înaltă calificare.

Or. en

Amendamentul 1194
Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera b –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta urmărește dezvoltarea unor 
tehnologii și concepte operaționale spațiale 
avansate, de la idee până la testarea în 
spațiu, inclusiv navigație și teledetecție, 
precum și protejarea echipamentelor 
spațiale de amenințări precum deșeurile 
cosmice și exploziile solare. Dezvoltarea și 
aplicarea unor tehnologii spațiale avansate 
necesită educația și formarea continuă a 
inginerilor și cercetătorilor cu înaltă 
calificare.

Aceasta urmărește dezvoltarea unor 
tehnologii și concepte operaționale spațiale 
avansate, de la idee până la testarea în 
spațiu, inclusiv navigația, 
telecomunicațiile și teledetecția, precum și 
protejarea echipamentelor spațiale de 
amenințări precum deșeurile cosmice și 
exploziile solare. Dezvoltarea și aplicarea 
unor tehnologii spațiale avansate necesită 
educația și formarea continuă a inginerilor 
și cercetătorilor cu înaltă calificare.

Or. fr

Amendamentul 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
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poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
arhivării, validării și standardizării și 
disponibilității sustenabile a datelor 
spațiale, precum și de sprijinire a 
dezvoltării unor noi produse și servicii 
informatice rezultate din aceste date.
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și să contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unor eforturi la nivel mondial, cum ar fi, de 
exemplu, Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului (GEOSS), și 
anume prin exploatarea deplină a 
programului GMES, care reprezintă 
contribuția europeană principală la 
GEOSS, a Programului european de 
navigare prin satelit Galileo sau a IPCC 
pentru problemele legate de schimbările 
climatice. Va fi susținută introducerea 
rapidă a acestor inovații în aplicația 
relevantă. Aceasta include, totodată, 
exploatarea datelor pentru investigații 
științifice suplimentare.

Or. en

Amendamentul 1196
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea și diseminarea

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea, difuzarea și 
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datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

interoperabilitatea datelor, în special 
promovarea liberului acces la date și 
metadate din domeniul științei 
pământului și schimburile de astfel de 
date și metadate pot, de asemenea, să 
asigure un randament sporit al investițiilor 
în infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 1197
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului și contribuția 
Europei, Programul european de navigare 
prin satelit Galileo sau IPCC pentru 
problemele legate de schimbările climatice.

Or. en



AM\907546RO.doc 103/170 PE492.765v01-00

RO

Justificare

Pentru o mai mare claritate în ceea ce privește legătura dintre Orizont 2020 și programele 
spațiale emblematice ale UE, în special GMES, precum și în ceea ce privește legătura dintre 
GMES și Sistemul de sisteme globale de observare a Pământului. Amendamentul

Amendamentul 1198
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale.
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale.
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european GMES, Programul european de 
navigare prin satelit Galileo sau IPCC 
pentru problemele legate de schimbările 
climatice.

Or. en

Justificare

Programul european GMES este instrumentul european de referință pentru Sistemul de 
sisteme globale de observare a pământului și, în consecință, ar trebui menționat în mod 
corespunzător.

Amendamentul 1199
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera c –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale. 
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice și de monitorizarea 
oceanelor.

Or. en

Amendamentul 1200
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera c –
paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda sprijin pentru dezvoltarea 
unui sistem global, cuprinzător și 
permanent de observare a mediului și de 
informare cu privire la mediu, inclusiv 
prin stimularea cooperării dintre 
grupurile care dezvoltă modele climatice 
și cele care efectuează observații și 
gestionează date cu privire la mediu. Este 
esențial ca statele membre să participe la 
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această cooperare, deoarece autoritățile 
naționale sunt de obicei instanțele care 
dețin registrele cu date.

Or. en

Amendamentul 1201
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Asigurarea rentabilității investiției în 
Galileo și EGNOS și a poziției de lider a 
Europei în cazul aplicațiilor din aval
Sistemele de navigație satelitară Galileo și 
EGNOS sunt de importanță strategică 
pentru Europa. Pentru a atinge obiectivul 
difuzării avantajelor sociale și economice 
ale acestor sisteme, este esențială 
dezvoltarea unor aplicații în aval 
novatoare. Sectoarele-cheie sunt 
agricultura, geodezia și stabilirea 
timpului. Europa trebuie să devină lider 
în aceste domenii, astfel încât să poată 
implica IMM-urile și părțile interesate din 
domeniul cercetării și al inovării încă din 
fazele operaționale timpurii ale 
Proiectului Galileo.

Or. it

Amendamentul 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Asigurarea rentabilității investiției în 
Galileo și EGNOS și a poziției de lider a 
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Europei în cazul aplicațiilor din aval
Sistemele europene de navigație 
satelitară, EGNOS și Galileo, sunt 
investiții strategice ale Europei, iar
dezvoltarea unor aplicații novatoare în 
aval este necesară pentru obținerea 
avantajelor socio-economice pe care le 
oferă. Aplicațiile profesionale, cum sunt 
agricultura de precizie, geodezia, 
stabilirea  timpului și sincronizarea 
trebuie să constituie un efect de pârghie 
în ceea ce privește EGNOS și Galileo, în 
sinergie cu serviciile de observare a 
pământului, pentru a asigura poziția de 
lider industrial a Europei.

Or. en

Amendamentul 1203
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.3a. Permiterea unei rentabilități 
maximale a investiției în infrastructura 
spațială europeană
Exploatarea infrastructurii spațiale 
europene existente ar trebui stimulată 
prin promovarea elaborării de produse și 
servicii novatoare, bazate pe teledetecție și 
geolocalizare și telecomunicațiile bazate 
pe spațiu. Această necesitate de a 
promova serviciile și produsele novatoare 
și, astfel, necesitatea de a furniza sprijin 
financiar pentru inițiativele privind 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea, este de 
asemenea evidentă pentru Programele 
EGNOS și Galileo, din cauză că această 
investiție va asigura faptul că produsele și 
serviciile rezultate oferă beneficii socio-
economice semnificative. În termenii 
pachetului de finanțare propus pentru 
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spațiu în cadrul Programului Orizont 
2020, un procent de 15 % până la 20 % 
este considerat drept un obiectiv 
corespunzător pentru potențialul care s-ar 
deschide investind în cercetare, dezvoltare 
și inovare în legătură cu aceste sisteme. 
Sistemele GNSS deschid posibilitatea 
unor noi aplicații în domeniul 
transporturilor și în numeroase alte 
domenii de activitate, în special datorită 
preciziei datelor oferite de ceasul atomic 
cu care urmează să fie dotată constelația 
satelitară Galileo: energia, agricultura, 
meteorologia, tranzacțiile financiare, 
asigurările etc.

Or. en

Amendamentul 1204
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un mecanism de împrumut și un mecanism 
de capitaluri proprii vor contribui la 
depășirea unor astfel de probleme prin 
îmbunătățirea finanțării și a profilurilor de 
risc ale activităților de cercetare și inovare 
respective. Acest lucru, în schimb, va 
facilita accesul întreprinderilor și al altor 
beneficiari la împrumuturi, garanții și alte 
forme de finanțare de risc, va promova 
investițiile inițiale și dezvoltarea de noi 
fonduri de capital de risc, va îmbunătăți 
transferul de cunoștințe și piața în 
domeniul proprietății intelectuale, va atrage 
fonduri pentru piața de capital de risc și, în 
ansamblu, va contribui la accelerarea 
tranziției de la conceperea, dezvoltarea și 
demonstrarea de noi produse și servicii la 
comercializarea lor.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. it
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Justificare

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul 1205
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în general, băncile nu sunt în 
măsură să aprecieze valoarea activelor 
cunoașterii, cum ar fi proprietatea 
intelectuală și, prin urmare, sunt adesea 
reticente la ideea de a investi în 
întreprinderile bazate pe cunoaștere. 
Consecința este că numeroase întreprinderi 
inovatoare bine poziționate – atât mari, cât 
și mici – nu pot obține împrumuturi pentru 
activități de cercetare și inovare cu risc 
ridicat.

Mai mult, în general, băncile nu sunt în 
măsură să aprecieze valoarea activelor 
cunoașterii, cum ar fi proprietatea 
intelectuală și, prin urmare, sunt adesea 
reticente la ideea de a investi în 
întreprinderile bazate pe cunoaștere. 
Consecința este că numeroase întreprinderi 
inovatoare bine poziționate – atât mari, cât 
și mici – nu pot obține împrumuturi pentru 
activități de cercetare și inovare cu risc 
ridicat. Banca Europeană de Investiții, 
care administrează Mecanismul de 
împrumut în numele Comisiei, poate avea 
un mandat limitat pentru a împrumuta în 
cazul proiectelor cu risc tehnologic 
ridicat, și nu exclusiv pentru a oferi doar 
împrumuturi cu dobândă sub nivelul 
pieței în cazul proiectelor cu risc 
tehnologic redus. Acest mandat va fi însă 
condiționat de o supraveghere și de 
criterii stricte de gestionare a portofoliului 
și a riscului proiectului. În domeniul 
energiei, Mecanismul de împrumut poate 
alimenta proiecte care prezintă un risc 
tehnologic mai ridicat decât cele finanțate 
prin Mecanismul de finanțare cu 
partajarea riscurilor al celui de al 
șaptelea program-cadru, cu condiția 
îndeplinirii unor criterii stricte de 
gestionare a portofoliului și a riscului 
proiectului.

Or. en
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Amendamentul 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismele de împrumut și de capitaluri 
proprii, susținute de un set de măsuri 
însoțitoare, vor sprijini îndeplinirea 
obiectivelor de politică ale programului-
cadru Orizont 2020. În acest scop, ele vor 
fi destinate consolidării și creșterii calității 
bazei științifice a Europei, promovării 
cercetării și inovării pe baza unei agende 
orientate către întreprinderi și abordării 
provocărilor societale, cu accent pe 
activități precum testare, demonstrație, 
bancuri de testare și preluarea pe piață.

Mecanismele de împrumut și de capitaluri 
proprii, susținute de un set de măsuri 
însoțitoare gestionate de Banca 
Europeană de Investiții și de Fondul 
European de Investiții, vor sprijini 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
programului-cadru Orizont 2020. În acest 
scop, ele vor fi destinate consolidării și 
creșterii calității bazei științifice a Europei, 
promovării cercetării și inovării pe baza 
unei agende orientate către întreprinderi și 
abordării provocărilor societale, cu accent 
pe activități precum testare, demonstrație, 
bancuri de testare și preluarea pe piață. În 
interesul asigurării masei critice și a unei 
abordări ținând seama de întregul lanț de 
inovare, ele se vor axa preferențial asupra 
activităților rezultate din alte acțiuni 
finanțate prin Orizont 2020, inclusiv noul 
instrument dedicat IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismele de împrumut și de capitaluri 
proprii, susținute de un set de măsuri 
însoțitoare, vor sprijini îndeplinirea 
obiectivelor de politică ale programului-
cadru Orizont 2020. În acest scop, ele vor 

Mecanismele de împrumut și de capitaluri 
proprii, susținute de un set de măsuri 
însoțitoare, vor sprijini îndeplinirea 
obiectivelor de politică ale programului-
cadru Orizont 2020. În acest scop, ele vor 
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fi destinate consolidării și creșterii calității 
bazei științifice a Europei, promovării 
cercetării și inovării pe baza unei agende 
orientate către întreprinderi și abordării 
provocărilor societale, cu accent pe 
activități precum testare, demonstrație, 
bancuri de testare și preluarea pe piață.

fi destinate consolidării și creșterii calității 
bazei științifice a Europei, promovării 
cercetării și inovării pe baza unei agende 
orientate către întreprinderi și abordării 
provocărilor societale, cu accent pe 
activități precum testare, demonstrație, 
bancuri de testare și preluarea pe piață. Ar 
trebui prevăzute acțiuni de sprijin 
specifice, cum sunt activitățile de 
informare și îndrumare pentru IMM-uri. 
Autoritățile regionale, asociațiile de IMM-
uri, camerele de comerț și intermediarii 
financiari ar trebui implicați în 
programarea și implementarea acestor 
acțiuni.

Or. en

Amendamentul 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, acestea vor contribui la abordarea 
obiectivelor privind cercetarea și inovarea 
ale altor programe și domenii de politică, 
precum politica agricolă comună (PAC), 
combaterea schimbărilor climatice 
(tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și adaptarea la 
schimbările climatice) și politica comună 
în domeniul pescuitului. Vor fi dezvoltate 
complementarități cu instrumente 
financiare naționale și regionale în 
contextul cadrului strategic comun pentru 
politica de coeziune, în care se prevede un 
rol mai important pentru mecanismele 
financiare.

În plus, acestea vor contribui la abordarea 
obiectivelor privind cercetarea și inovarea 
ale altor programe și domenii de politică, 
precum politica agricolă comună (PAC), 
combaterea schimbărilor climatice 
(tranziția către o economie cu emisii 
scăzute și adaptarea la schimbările 
climatice) și politica comună în domeniul 
pescuitului. Vor fi dezvoltate 
complementarități cu instrumente 
financiare naționale și regionale în 
contextul cadrului strategic comun pentru 
politica de coeziune, în care se prevede un 
rol mai important pentru mecanismele 
financiare.

Or. en
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Amendamentul 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, acestea vor contribui la abordarea 
obiectivelor privind cercetarea și inovarea 
ale altor programe și domenii de politică, 
precum politica agricolă comună (PAC), 
combaterea schimbărilor climatice 
(tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și adaptarea la 
schimbările climatice) și politica comună 
în domeniul pescuitului. Vor fi dezvoltate 
complementarități cu instrumente 
financiare naționale și regionale în 
contextul cadrului strategic comun pentru 
politica de coeziune, în care se prevede un 
rol mai important pentru mecanismele 
financiare.

În plus, acestea vor contribui la abordarea 
obiectivelor privind cercetarea și inovarea 
ale altor programe și domenii de politică, 
precum politica agricolă comună (PAC), 
combaterea schimbărilor climatice 
(tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și adaptarea la 
schimbările climatice), politica comună în 
domeniul pescuitului, politica de coeziune 
și Programul pentru competitivitatea 
IMM-urilor (COSME). Vor fi dezvoltate 
complementarități cu instrumente 
financiare naționale și regionale în 
contextul cadrului strategic comun pentru 
politica de coeziune, în care se prevede un 
rol mai important pentru mecanismele 
financiare.

Or. en

Amendamentul 1210
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii și 
componenta pentru IMM-uri a 
mecanismului de capitaluri proprii vor fi 
puse în aplicare ca parte a două 
instrumente financiare ale UE care asigură 
capitaluri proprii și credite pentru a sprijini 
cercetarea și inovarea în IMM-uri, precum 
și creșterea acestora, împreună cu 
mecanismele de capitaluri proprii și de 

Mecanismul de capitaluri proprii și 
componenta pentru IMM-uri a 
mecanismului de capitaluri proprii vor fi 
puse în aplicare ca parte a două 
instrumente financiare ale UE care asigură 
capitaluri proprii și credite pentru a sprijini 
cercetarea și inovarea în IMM-uri, precum 
și creșterea acestora, împreună cu 
mecanismele de capitaluri proprii și de 
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împrumut ale Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și pentru 
IMM-uri.

împrumut ale Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și pentru 
IMM-uri. Cel puțin o treime din bugetul 
alocat instrumentelor financiare ale UE 
aparținând Programului Orizont 2020 va 
fi dirijată către IMM-uri, prin 
Mecanismul de capitaluri proprii și 
fereastra pentru IMM-uri a 
Mecanismului de împrumut.

Or. en

Amendamentul 1211
Rolandas Paksas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență.

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență.

În interesul asigurării masei critice și a 
unei abordări ținând seama de întregul 
lanț de inovare, ele se vor axa preferențial 
asupra activităților rezultate din alte 
acțiuni finanțate prin Orizont 2020, 
inclusiv asupra sprijinirii etapei a treia a 
noului instrument dedicat IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență.

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență. În interesul asigurării 
masei critice și a unei abordări ținând 
seama de întregul lanț de inovare, ele se 
vor axa preferențial asupra activităților 
rezultate din alte acțiuni finanțate prin 
Orizont 2020, inclusiv asupra sprijinirii 
etapei a treia a noului instrument dedicat 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență.

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență. Atenția se va concentra 
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mai mult asupra riscului legat de proiect 
decât asupra riscului asociat companiei, 
în special pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1214
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență.

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență, inclusiv a celor cu un 
risc mai ridicat.

Or. en

Justificare

Trebuie susținute în special inovațiile cu risc ridicat și cu câștig ridicat, care conduc de 
obicei la inovări revoluționare și disruptive, însă pe care intermediarii financiari tradiționali 
ezită să le finanțeze.

Amendamentul 1215
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O componentă care are în vedere (1) O componentă care are în vedere 
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cererea, care acordă credite și garanții în 
baza principiului „primul sosit, primul 
servit”, cu un sprijin specific pentru 
beneficiari precum IMM-urile și 
întreprinderile de dimensiune intermediară 
(mid-caps). Această componentă trebuie să 
răspundă creșterii puternice și constante 
constatate cu privire la volumul finanțării 
MFPR, care este axată pe cerere. În cadrul 
componentei pentru IMM-uri, vor fi 
sprijinite acțiunile care urmăresc 
îmbunătățirea accesului la finanțare al 
IMM-urilor sau al altor entități ale căror 
activități au la bază cercetarea și 
dezvoltarea și/sau inovarea.

cererea, care acordă credite și garanții în 
baza principiului „primul sosit, primul 
servit”, cu un sprijin specific pentru 
beneficiari precum IMM-urile și 
întreprinderile de dimensiune intermediară 
(mid-caps). Această componentă trebuie să 
răspundă creșterii puternice și constante 
constatate cu privire la volumul finanțării 
MFPR, care este axată pe cerere. În cadrul 
componentei pentru IMM-uri, vor fi 
sprijinite acțiunile care urmăresc 
îmbunătățirea accesului la finanțare al 
IMM-urilor sau al altor entități ale căror 
activități au la bază cercetarea și 
dezvoltarea și/sau inovarea, cum sunt 
finanțarea susținută de PI sau utilizarea 
imobilizărilor necorporale ca garanție..

Or. en

Justificare

Societățile nou înființate și spin-off-urile întâmpină dificultăți atunci când este vorba de a 
furniza băncilor o garanție sau un istoric al activității. Soluțiile de finanțare novatoare sunt, 
prin urmare, mai ales în avantajul acestui tip de jucători, pentru care accesul la finanțare 
este deosebit de dificil.

Amendamentul 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O componentă care are în vedere 
obiectivele, axată pe politici și sectoare-
cheie esențiale pentru abordarea 
provocărilor societale, îmbunătățirea 
competitivității, sprijinirea unei creșteri 
economice durabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și favorabile incluziunii, 
și care furnizează bunuri ecologice și 
publice de altă natură. Această componentă 
va ajuta Uniunea să abordeze aspectele 

(2) O componentă care are în vedere 
obiectivele, axată pe politici și sectoare-
cheie esențiale pentru abordarea 
provocărilor societale, îmbunătățirea 
competitivității, sprijinirea unei creșteri 
economice durabile, cu emisii scăzute și 
favorabile incluziunii, și care furnizează 
bunuri ecologice și publice de altă natură. 
Această componentă va ajuta Uniunea să 
abordeze aspectele legate de cercetare și 
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legate de cercetare și inovare ale 
obiectivelor de politică sectorială.

inovare ale obiectivelor de politică 
sectorială.

Or. en

Amendamentul 1217
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEST va opera în toate cele trei priorități 
ale Programului Orizont 2020. Bugetul 
FEST va fi repartizat între cele trei 
priorități proporțional cu alocarea 
bugetului total al Programului Orizont 
2020 în toate cele trei priorități.
Un comitet director FEST, compus din 
oameni de știință și ingineri cu cea mai 
înaltă reputație și cunoștințe 
corespunzătoare, asigurând diversitatea 
domeniilor de cercetare și acționând în 
nume propriu, furnizează Comisiei 
contribuții și consiliere cu privire la 
strategia științifică globală pentru 
activitățile FEST, stabilirea programului 
de lucru și criteriile pentru cererile de 
propuneri, precum și la definirea tematicii 
specifice pentru inițiativele emblematice 
FEST Proactive și FEST.
Evaluarea tuturor proiectelor FEST va 
respecta exclusiv criterii stricte de 
excelență științifică și tehnologică și, în 
cazul pilonilor doi și trei, de potențial de 
inovare (impact).

Or. en

Amendamentul 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc pentru faza de 
început care furnizează capital de risc și 
cvasicapital (inclusiv capital de tip 
mezanin) întreprinderilor individuale. 
Mecanismul va avea, de asemenea, 
posibilitatea de a realiza investiții pentru 
extindere și în faza de creștere împreună cu 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creștere din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor, pentru a asigura un sprijin continuu 
în faza de lansare și de dezvoltare a 
întreprinderilor.

Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc pentru faza de 
început care furnizează capital de risc și 
cvasicapital (inclusiv capital de tip 
mezanin) întreprinderilor individuale în 
faza de început. Mecanismul va avea, de 
asemenea, posibilitatea de a realiza 
investiții pentru extindere și în faza de 
creștere împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru creștere din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și a IMM-urilor, pentru a 
asigura un sprijin continuu în faza de 
lansare și de dezvoltare a întreprinderilor.

Or. en

Justificare

Capitalurile de risc mai mari furnizează investiții semnificative în întreprinderile în fază de
început. Atenția ar trebui să se îndrepte asupra societăților, și nu a fondurilor. În felul acesta, 
COSME este completat acolo unde fondurile de capital de risc fac investiții în întreprinderile 
în faza de extindere și de creștere. Investițiile în întreprinderile în fază de început, de 
extindere și de creștere pot proveni dintr-un singur fond.

Amendamentul 1219
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc pentru faza de 
început care furnizează capital de risc și 
cvasicapital (inclusiv capital de tip 
mezanin) întreprinderilor individuale. 
Mecanismul va avea, de asemenea, 
posibilitatea de a realiza investiții pentru 
extindere și în faza de creștere împreună cu 

(Nu privește versiunea în limba română).
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mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creștere din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor, pentru a asigura un sprijin continuu 
în faza de lansare și de dezvoltare a 
întreprinderilor.

Or. it

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 1220
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

S-ar putea aplica un sistem de alocări 
pentru atingerea unor obiective de politică 
specifice, pornind de la experiența pozitivă 
a programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate în care au fost făcute 
alocări pentru ecoinovare.

Se aplică un sistem de alocări pentru 
atingerea unor obiective de politică 
specifice, pornind de la experiența pozitivă 
a programului-cadru pentru inovație și 
competitivitate în care au fost făcute 
alocări pentru ecoinovare, în special 
pentru atingerea obiectivelor legate de 
identificarea provocărilor societale.. În 
particular, cel puțin o treime din buget se 
alocă pentru proiectele din domeniul 
energiei regenerabile și al energiei 
destinate utilizatorului final.

Or. en

Amendamentul 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta pentru lansare, care sprijină 
fazele de inițiere și de început, va permite 
investiții de capitaluri proprii, printre 
altele, în organizații de transfer de 
cunoștințe, fonduri de capital de inițiere, 
fonduri de inițiere de activități 
transfrontaliere, vehicule co-investiționale 
providențiale, active care încorporează 
proprietate intelectuală, platforme pentru 
schimbul și comercializarea de drepturi de 
proprietate intelectuală, precum și fonduri 
de capital de risc pentru fazele de început.

Componenta pentru lansare, care sprijină 
fazele de inițiere și de început, va permite 
investiții de capitaluri proprii, printre 
altele, în organizații de transfer de 
cunoștințe, fonduri de capital de inițiere, 
fonduri de inițiere de activități 
transfrontaliere, vehicule co-investiționale 
providențiale, active care încorporează 
proprietate intelectuală, platforme pentru 
schimbul și comercializarea de drepturi de 
proprietate intelectuală, precum și fonduri 
de capital de risc pentru fazele de început 
și fonduri de fonduri de lansare pentru 
activitățile transfrontaliere, eventual 
combinate cu Mecanismul de capitaluri 
proprii pentru creștere (EGF) a 
Programului pentru competitivitate și 
IMM-uri.

Or. fr

Justificare

Amendamentul este destinat să definească mai strict și să mărească lista tipurilor de investiți 
posibile prin intermediul Mecanismului de capitaluri proprii, în vederea îmbunătățirii 
finanțării transfrontaliere și multinaționale: Mecanismul de capitaluri proprii trebuie să 
permită sprijinirea nu numai a fondurilor de inițiere de activități transfrontaliere, ci și a 
fondurilor de lansare care funcționează dincolo de frontiere naționale, care actualmente 
întâmpină aceleași dificultăți în ceea ce privește internaționalizarea.

Amendamentul 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta pentru creștere care va realiza 
investiții în fazele de extindere și creștere, 
împreună cu facilitatea de capitaluri proprii 
pentru creștere din cadrul Programului 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 

Componenta pentru creștere care va realiza 
investiții în fazele de extindere și creștere, 
împreună cu Mecanismul de capitaluri 
proprii pentru creștere din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
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IMM-urilor, inclusiv investiții în operațiuni 
transfrontaliere de tip fonduri de fonduri și 
investiții în fonduri de capital de risc, 
majoritatea acestora fiind axate pe o 
tematică ce sprijină obiectivele Strategiei 
Europa 2020.

întreprinderilor și a IMM-urilor, inclusiv 
investiții în operațiuni transfrontaliere de 
tip fonduri de fonduri din sectorul privat și 
public și investiții în fonduri de capital de 
risc, majoritatea acestora fiind axate pe o 
tematică ce sprijină obiectivele Strategiei 
Europa 2020.

Or. en

Justificare

La fel ca în COSME, este important să se clarifice faptul că Mecanismul de capitaluri proprii 
a Programului Orizont 2020 sprijină, de asemenea, fondurile de fonduri din sectorul privat, 
care vor atrage capital suplimentar din sectorul privat către fondurile de capital de risc.

Amendamentul 1223
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta pentru creștere care va realiza 
investiții în fazele de extindere și creștere, 
împreună cu facilitatea de capitaluri proprii 
pentru creștere din cadrul Programului 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
IMM-urilor, inclusiv investiții în operațiuni 
transfrontaliere de tip fonduri de fonduri și 
investiții în fonduri de capital de risc, 
majoritatea acestora fiind axate pe o 
tematică ce sprijină obiectivele Strategiei 
Europa 2020.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. it

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lumina situației extrem de dificile de pe 
piața de capital de risc europeană și dată 
fiind urgența care se manifestă, ar trebui 
să existe posibilitatea de a institui un fond 
de fonduri de capital de risc, pe bază de 
pilot, până la începutul următoarei 
perioade bugetare 2014-2020.

Or. fr

Justificare

Capitalul de risc este o sursă vitală de finanțare pentru mii de societăți nou constituite 
novatoare și IMM-uri cu potențial de creștere rapidă, care constată că este foarte dificil să 
obțină finanțare de la bănci din cauză că modelul lor de afaceri, deși promițător, nu este 
verificat practic. Instituirea unui fond de fonduri de capital de risc pe o bază pilot, 
maximalizând astfel efectul de pârghie al bugetului UE, ar ajuta la combaterea crizei.

Amendamentul 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii care 
furnizează finanțare prin împrumut 
funcționează împreună cu Mecanismul de 
capitaluri proprii pentru creștere al 
Programului pentru competitivitate și 
IMM-uri, ca instrument UE integrat, 
unic, pentru a furniza întreprinderilor 
finanțare din capitaluri de risc pentru 
inovare și creștere, din faza inițială până 
în faza de creștere. 

Or. fr
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Justificare

În practică, cele două mecanisme pentru sprijinire cu capitaluri de risc, din cadrul 
programelor Orizont 2020 și COSME, ar trebui să constituie un instrument de finanțare unic, 
integrat, astfel încât să funcționeze eficient și să satisfacă nevoile pieței.

Amendamentul 1226
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este stimularea creșterii
economice prin creșterea nivelurilor de 
inovare în IMM-uri, acoperindu-se nevoile 
lor diverse în materie de inovare pe 
parcursul întregului ciclu de inovare,
pentru toate tipurile de inovare, 
conducând astfel la IMM-uri cu creștere 
mai rapidă, active pe plan internațional.

Obiectivul specific este stimularea
dezvoltării economice sustenabile prin 
creșterea nivelurilor de inovare în IMM-
uri, acoperindu-se nevoile lor diverse în 
materie de inovare pe parcursul întregului 
ciclu de inovare și pentru toate tipurile de 
IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1227
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, IMM-urile au – în pofida 
ponderii lor importante economice și în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
precum și a potențialului de inovare 
semnificativ – probleme legate de 
dimensiune pentru a putea deveni mai 
inovatoare și mai competitive. Deși Europa 
produce un număr similar de întreprinderi 
nou-înființate cu cel al Statelor Unite ale 

Cu toate acestea, IMM-urile au – în pofida 
ponderii lor importante economice și în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
precum și a potențialului de inovare 
semnificativ – mai multe tipuri de 
probleme pentru a putea deveni mai 
inovatoare și mai competitive, printre care 
insuficiența resurselor financiare și a 
accesului la finanțare, carențele în ceea 
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Americii, în cazul IMM-urilor europene, 
transformarea în întreprinderi mari este mai 
dificilă decât în cazul întreprinderilor 
omoloage americane. Mediul de afaceri 
internaționalizat în care lanțurile valorice 
sunt din ce în ce mai interconectate 
exercită o presiune și mai mare asupra lor. 
IMM-urile trebuie să își îmbunătățească 
capacitatea de inovare. Acestea trebuie să 
genereze, să preia și să comercializeze
cunoștințe și idei de afaceri noi mai rapid și 
într-o măsură mai mare, pentru a concura 
cu succes pe piețele mondiale care 
evoluează cu rapiditate. Provocarea constă 
în a încuraja realizarea de mai multă 
inovare în cadrul IMM-urilor, sporindu-le 
astfel competitivitatea și accelerându-le
creșterea.

ce privește managementul inovării, 
slăbiciunile în ceea ce privește rețelizarea 
și cooperarea cu părțile externe și 
utilizarea insuficientă a achizițiilor 
publice pentru sprijinirea inovării în 
IMM-uri. Deși Europa produce un număr 
similar de întreprinderi nou-înființate cu 
cel al Statelor Unite ale Americii, în cazul 
IMM-urilor europene, transformarea în 
întreprinderi mari este mai dificilă decât în 
cazul întreprinderilor omoloage americane. 
Mediul de afaceri internaționalizat în care 
lanțurile valorice sunt din ce în ce mai 
interconectate exercită o presiune și mai 
mare asupra lor. IMM-urile trebuie să își 
îmbunătățească capacitatea de inovare. 
Acestea trebuie să genereze, să preia și să 
comercializeze cunoștințe și idei de afaceri 
noi mai rapid și într-o măsură mai mare, 
pentru a concura cu succes pe piețele 
mondiale care evoluează cu rapiditate. 
Provocarea constă în a încuraja realizarea 
de mai multă inovare în cadrul IMM-urilor, 
sporindu-le astfel competitivitatea și 
sustenabilitatea.

Or. en

Amendamentul 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, IMM-urile au – în pofida 
ponderii lor importante economice și în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
precum și a potențialului de inovare 
semnificativ – probleme legate de 
dimensiune pentru a putea deveni mai 
inovatoare și mai competitive. Deși Europa 
produce un număr similar de întreprinderi 
nou-înființate cu cel al Statelor Unite ale 
Americii, în cazul IMM-urilor europene, 

Cu toate acestea, IMM-urile au – în pofida 
ponderii lor importante economice și în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
precum și a potențialului de inovare 
semnificativ – probleme legate de 
dimensiune pentru a putea deveni mai 
inovatoare și mai competitive. Deși Europa 
produce un număr similar de întreprinderi 
nou-înființate cu cel al Statelor Unite ale 
Americii, în cazul IMM-urilor europene, 
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transformarea în întreprinderi mari este mai 
dificilă decât în cazul întreprinderilor 
omoloage americane. Mediul de afaceri 
internaționalizat în care lanțurile valorice
sunt din ce în ce mai interconectate 
exercită o presiune și mai mare asupra lor. 
IMM-urile trebuie să își îmbunătățească 
capacitatea de inovare. Acestea trebuie să 
genereze, să preia și să comercializeze 
cunoștințe și idei de afaceri noi mai rapid și 
într-o măsură mai mare, pentru a concura 
cu succes pe piețele mondiale care 
evoluează cu rapiditate. Provocarea constă 
în a încuraja realizarea de mai multă 
inovare în cadrul IMM-urilor, sporindu-le 
astfel competitivitatea și accelerându-le 
creșterea.

transformarea în întreprinderi mari este mai 
dificilă decât în cazul întreprinderilor 
omoloage americane. Mediul de afaceri 
internaționalizat în care lanțurile valorice 
sunt din ce în ce mai interconectate 
exercită o presiune și mai mare asupra lor. 
IMM-urile trebuie să își îmbunătățească 
capacitatea de cercetare și inovare. 
Acestea trebuie să genereze, să preia și să 
comercializeze cunoștințe și idei de afaceri 
noi mai rapid și într-o măsură mai mare, 
pentru a concura cu succes pe piețele 
mondiale care evoluează cu rapiditate. 
Provocarea constă în a încuraja realizarea 
de mai multă inovare în cadrul IMM-urilor, 
sporindu-le astfel competitivitatea și 
accelerându-le creșterea.

Or. en

Amendamentul 1229
Bernd Lange

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compatibilitatea granturilor ca 
instrument de finanțare pentru 
cercetătorii mobili trebuie să fie garantată 
în interesul mobilității în interiorul 
Europei. Chestiunile legate de fiscalitate 
trebuie soluționate, iar protecția socială 
trebuie garantată pentru oamenii de 
știință europeni.

Or. de

Justificare

Granturile constituie o componentă esențială a promovării colaborării științifice 
internaționale. Mobilitatea în interiorul Europei nu trebuie să sufere din cauza problemelor 
de compatibilitate, a aspectelor legate de fiscalitate sau a lipsei de protecție socială pentru 
cercetători.
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Amendamentul 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile sunt principalele motoare ale 
inovării prin capacitatea lor de a 
transforma rapid și eficient ideile noi în 
activități economice de succes. IMM-urile 
servesc drept intermediari importanți 
pentru externalizarea cunoștințelor, 
aducând rezultatele cercetării pe piață. 
Ultimii douăzeci de ani au demonstrat că 
sectoare întregi au fost reînnoite și au fost 
create noi industrii grație IMM-urilor 
inovatoare. Întreprinderile cu creștere 
rapidă sunt esențiale pentru dezvoltarea 
industriilor emergente și pentru accelerarea 
schimbărilor structurale de care are nevoie 
Europa pentru a deveni o economie bazată
pe cunoaștere și cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, caracterizată printr-o creștere 
economică susținută și cu locuri de muncă 
de înaltă calitate.

IMM-urile sunt principalele motoare ale 
inovării prin capacitatea lor de a 
transforma rapid și eficient ideile noi în 
activități economice de succes. IMM-urile 
servesc drept intermediari importanți 
pentru externalizarea cunoștințelor, 
aducând rezultatele cercetării pe piață. 
Ultimii douăzeci de ani au demonstrat că 
sectoare întregi au fost reînnoite și au fost
create noi industrii grație IMM-urilor 
inovatoare. Întreprinderile cu creștere 
rapidă sunt esențiale pentru dezvoltarea 
industriilor emergente și pentru accelerarea 
schimbărilor structurale de care are nevoie 
Europa pentru a deveni o economie bazată 
pe cunoaștere și cu emisii reduse, 
caracterizată printr-o creștere economică 
susținută și cu locuri de muncă de înaltă 
calitate.

Or. en

Amendamentul 1231
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile pot fi găsite în toate sectoarele 
economiei. Ele formează o parte a 
economiei europene, mai importantă decât 
în cazul altor regiuni, cum ar fi Statele 
Unite ale Americii. Toate tipurile de IMM-

IMM-urile pot fi găsite în toate sectoarele 
economiei. Ele formează o parte a 
economiei europene, mai importantă decât 
în cazul altor regiuni, cum ar fi Statele 
Unite ale Americii. Toate tipurile de IMM-
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urile pot să inoveze. Acestea trebuie 
încurajate și sprijinite să investească în 
cercetare și inovare. În acest sens, ele ar 
trebui să poată să valorifice întregul 
potențial de inovare al pieței interne și al 
SEC, pentru a crea noi oportunități de 
afaceri în Europa și dincolo de granițele 
acesteia și pentru a contribui la găsirea 
unor soluții la provocările societale 
esențiale.

urile pot să inoveze. Acestea trebuie 
sprijinite să investească în cercetare și 
inovare și, de asemenea, să-și consolideze 
capacitatea de a administra procesele de 
inovare. În acest sens, ele ar trebui să poată 
să valorifice întregul potențial de inovare al 
pieței interne și al SEC, pentru a crea noi 
oportunități de afaceri în Europa și dincolo 
de granițele acesteia și pentru a contribui la 
găsirea unor soluții la provocările societale 
esențiale.

Or. en

Justificare

Multor IMM-uri le lipsește încă gândirea strategică privind procesele de inovare și 
priceperea de a administra proiectele de inovare. Programul ar trebui, de asemenea, să 
sprijine consolidarea capacității IMM-urilor de administrare a inovării.

Amendamentul 1232
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la cercetare și inovare în 
Uniune consolidează capacitatea de 
cercetare și dezvoltare, precum și 
capacitate tehnologică a IMM-urilor, 
sporește capacitatea lor de a genera, 
absorbi și de a utiliza noi cunoștințe, 
intensifică exploatarea economică a 
soluțiilor noi, stimulează inovarea în 
produse, servicii și modele de afaceri, 
promovează activitățile comerciale pe piețe 
mai mari și internaționalizează rețelele 
IMM-urilor în domeniul cunoașterii. IMM-
urile care dispun de o bună gestionare a 
inovării, drept rezultat, bazându-se adesea 
pe competențe și expertiză externă , se 
situează pe poziții superioare.

Participarea la cercetare și inovare în 
Uniune consolidează capacitatea de 
cercetare și dezvoltare, precum și 
capacitate tehnologică a IMM-urilor, 
sporește capacitatea lor de a genera, 
absorbi și de a utiliza noi cunoștințe, 
intensifică exploatarea economică a 
soluțiilor noi, stimulează inovarea în 
produse, servicii și modele de afaceri, 
promovează activitățile comerciale pe piețe 
mai mari și internaționalizează rețelele 
IMM-urilor în domeniul cunoașterii. IMM-
urile care dispun de o bună gestionare a 
inovării, drept rezultat, bazându-se adesea 
pe competențe și expertiză externă , se 
situează pe poziții superioare. IMM-urile 
au, de asemenea, un rol esențial ca 
beneficiari și destinatari ai proceselor de 
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transfer de tehnologie și cunoștințe, 
contribuind la transferul de piață al 
inovațiilor generate de cercetarea 
desfășurată în universități, organismele 
publice de cercetare și IMM-urile cu 
activități de cercetare.

Or. en

Justificare

Alte IMM-uri constituie o surse majoră – și preferată – de tehnologie și cunoștințe pentru alte 
IMM-uri. În consecință, IMM-urile cu activități de cercetare, cum sunt cele sprijinite de 
EUREKA/Eurostars, ar trebui considerate drept o sursă echivalentă de inovare pentru 
organismele de cercetare publice și universități.

Amendamentul 1233
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colaborările transfrontaliere sunt un 
element important al strategiei de inovare a 
IMM-urilor pentru a rezolva unele dintre 
probleme legate de dimensiunea acestora, 
cum ar fi accesul la competențe 
tehnologice și științifice și la noi piețe. 
Acestea contribuie la transformarea ideilor 
în profit și creștere pentru întreprindere și, 
în sens invers, la creșterea investițiilor 
private în cercetare și inovare.

Colaborările transfrontaliere sunt un 
element important al strategiei de inovare a 
IMM-urilor pentru a rezolva unele dintre 
probleme legate de dimensiunea acestora, 
cum ar fi accesul la competențe 
tehnologice și științifice și la noi piețe. 
Acestea contribuie la transformarea ideilor 
în profit și creștere pentru întreprindere și, 
în sens invers, la creșterea investițiilor 
private în cercetare și inovare. Formarea și 
transferul de tehnologie către IMM-uri 
pot fi componente esențiale ale creșterii 
competitivității și inovării lor.

Or. en

Amendamentul 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Bușoi
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colaborările transfrontaliere sunt un 
element important al strategiei de inovare a 
IMM-urilor pentru a rezolva unele dintre 
probleme legate de dimensiunea acestora, 
cum ar fi accesul la competențe 
tehnologice și științifice și la noi piețe. 
Acestea contribuie la transformarea ideilor 
în profit și creștere pentru întreprindere și, 
în sens invers, la creșterea investițiilor 
private în cercetare și inovare.

Colaborările transfrontaliere sunt un 
element important al strategiei de inovare a 
IMM-urilor pentru a rezolva unele dintre 
probleme legate de dimensiunea acestora, 
cum ar fi accesul la competențe 
tehnologice și științifice și la noi piețe. 
Acestea contribuie la transformarea ideilor 
în profit și creștere pentru întreprindere și, 
în sens invers, la creșterea investițiilor 
private în cercetare și inovare. Formarea și 
transferul de tehnologie către IMM-uri 
sunt componente esențiale ale creșterii 
competitivității și inovării lor.

Or. en

Amendamentul 1235
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – teza introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Integrarea sprijinului pentru IMM-uri (a) Sprijinirea IMM-urilor printr-un 
instrument pentru IMM-uri

Or. en

Amendamentul 1236
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest 
scop un instrument specific pentru IMM-
uri va furniza sprijin neîntrerupt, în etape 
care să acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de 
a se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

Un instrument specific pentru IMM-uri, 
oferind sprijin în etape și servicii asociate, 
finanțate din cel puțin 10 % din bugetul 
Programului Orizont 2020, urmează să fie 
instituit și pus în operă în cadrul unei 
structuri de management unice, cu un 
regim administrativ moderat și ghișeu 
unic. Instrumentul pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 
inovatoare care demonstrează un potențial 
și o ambiție de a se dezvolta, crește și/sau
internaționaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
inovații la nivelul serviciilor, 
netehnologice, și la nivel social. Scopul 
este de a dezvolta și capitaliza potențialul 
de inovare al IMM-urilor pentru a acoperi 
deficitul de finanțare pentru activitățile de 
cercetare și inovare în stadiu de început cu 
risc ridicat, stimulând inovațiile și crescând 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării. Vor fi implementate 
servicii specifice de sprijinirea a 
inovațiilor pentru IMM-urile care 
participă la Instrumentul pentru IMM-
uri, pe baza structurilor existente, cum 
sunt Rețeaua întreprinderilor europene și 
alți furnizori de servicii de inovare și 
mecanisme de mentorat/îndrumare.

Or. en

Amendamentul 1237
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
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furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta și de a inova, cu o orientare în 
special asupra societăților nou constituite, 
a spin-off-urilor și asupra IMM-urilor în 
curs de creștere rapidă. IMM-urile vor fi 
principalul solicitant, însă vor fi 
încurajate să coopereze cu institutele de 
cercetare și alte companii. Acesta va fi 
furnizat pentru toate tipurile de inovare, 
inclusiv inovații la nivelul serviciilor, 
netehnologice, și la nivel social. Scopul 
este de a dezvolta și capitaliza potențialul 
de inovare al IMM-urilor pentru a acoperi 
deficitul de finanțare pentru activitățile de 
cercetare și inovare în stadiu de început, 
radical, cu risc ridicat, stimulând inovațiile 
și crescând comercializarea în sectorul 
privat a rezultatelor cercetării.
Instrumentul urmează să funcționeze în 
cadrul unei structuri de management 
unice, cu regim administrativ moderat și 
ghișeu unic. Va fi implementată o 
structură specifică de sprijinire a inovării, 
pe baza structurilor existente, cum sunt 
Rețeaua întreprinderilor europene și alți 
furnizori de servicii de inovare și 
mecanisme de mentorat/îndrumare, 
pentru a susține IMM-urile care participă 
la acest instrument, în vederea deplinei 
valorificări a rezultatelor cercetării.

Or. en

Justificare

Instrumentul specific pentru IMM-uri este destul de vag și este nevoie de explicații 
suplimentare în text. El ar trebui să se concentreze în mod clar asupra cercetării și inovării, 
și nu asupra creșterii și internaționalizării ca atare. Deși la volan ar trebui să se afle IMM-
urile, cele mai bune rezultate se obțin prin cooperare cu institutele de cercetare și companii 
mai mari, creându-se un transfer de cunoștințe.
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Amendamentul 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest 
scop, pentru participarea la Orizont 2020 
vor fi instituite condiții mai bune pentru 
IMM-uri. În plus, un instrument specific 
pentru IMM-uri va furniza sprijin 
neîntrerupt, în etape care să acopere 
întregul ciclu de inovare. Instrumentul 
pentru IMM-uri se va adresa tuturor 
tipurilor de IMM-uri inovatoare care 
demonstrează o ambiție puternică de a se 
dezvolta, crește și internaționaliza. Acesta 
va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social, 
cu condiția ca fiecare activitate să aibă o 
valoare adăugată europeană clară. Scopul 
este de a dezvolta și capitaliza potențialul 
de inovare al IMM-urilor pentru a acoperi 
deficitul de finanțare pentru activitățile de 
cercetare și inovare în stadiu de început cu 
risc ridicat, stimulând inovațiile și crescând 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

Or. en

Amendamentul 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 



PE492.765v01-00 132/170 AM\907546RO.doc

RO

un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri include 
module de finanțare vizibile, pentru 
accesul rapid și simplu și se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.
Instrumentul pentru IMM-uri poate fi 
implementat într-o logică de jos în sus cu 
chemări deschise (fără teme de chemare 
definite în prealabil).

Or. en

Amendamentul 1240
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social, 
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Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

cu condiția ca proiectele să aibă o 
dimensiune europeană. Scopul este de a 
dezvolta și capitaliza potențialul de inovare 
al IMM-urilor pentru a acoperi deficitul de 
finanțare pentru activitățile de cercetare și 
inovare în stadiu de început cu risc ridicat, 
stimulând inovațiile și crescând 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării. Acest instrument va 
oferi o etichetă de calitate IMM-urilor de 
succes, în vederea participării acestora la 
procedurile de achiziții publice.

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată europeană se poate realiza în multe feluri, nu numai prin parteneriate 
transnaționale. Instrumentul pentru IMM-uri ar trebui să urmeze experiența proiectelor de 
duplicare a pieței PIC care sprijină proiectele unui beneficiar unic cu o dimensiune 
europeană clară.

Amendamentul 1241
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri 
creat în cadrul unui organism de 
management unic va furniza sprijin 
neîntrerupt, în etape care să acopere 
întregul ciclu de inovare. Instrumentul 
pentru IMM-uri se va adresa tuturor 
tipurilor de IMM-uri inovatoare care 
demonstrează o ambiție puternică de a se 
dezvolta, crește și internaționaliza. Acesta 
va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
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de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

Or. en

Amendamentul 1242
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de inovare în IMM-uri 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

Or. en

Justificare

Definirea „IMM-urilor inovatoare” s-ar putea dovedi dificilă.

Amendamentul 1243
Paul Rübig
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un program specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare. 
Instrumentul pentru IMM-uri se va adresa 
tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare 
care demonstrează o ambiție puternică de a 
se dezvolta, crește și internaționaliza. 
Acesta va fi furnizat pentru toate tipurile de 
inovare, inclusiv inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social. 
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

Or. en

Justificare

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Amendamentul 1244
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție.

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție. Proiectele în colaborare și 
sprijinul sunt principalul obiectiv pentru 
finanțare. Membrii Rețelei 
întreprinderilor europene sprijină, de 
asemenea, IMM-urile, furnizându-le 
consiliere privind finanțarea pentru 
cercetare și inovare prin serviciile lor de 
consiliere regionale și locale din 
apropierea întreprinderii.

Or. de

Amendamentul 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție.

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție. Instrumentul va crea 
flexibilitatea necesară pentru a permite 
integrarea în proiectele de cercetare a 
IMM-urilor pe durata de desfășurare a 
proiectului și pe intervale de timp limitate, 
mai scurte decât proiectul. El va permite, 
de asemenea, crearea unei noi categorii 
de proiecte mai mici (microproiecte) 
pentru IMM-uri și spin-out-uri din 
proiectele de cercetare mai mari.

Or. en
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Amendamentul 1246
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în 
această direcție.

Instrumentul specific pentru IMM-uri se 
raportează tematic la obiectivul specific 
„Poziția de lider în ceea ce privește 
tehnologiile industriale” și la fiecare dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
„Provocări societale”.

Or. en

Amendamentul 1247
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție.

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va face uz de instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție și se vor aloca sume suficiente 
pentru sprijinirea a cel puțin 10.000 
IMM-uri în ceea ce privește desfășurarea 
activităților lor de inovare cu dimensiune 
europeană.

Or. en

Justificare

Legătura dintre provocările societale și instrumentul pentru IMM-uri nu trebuie distrusă. 
Pentru a realiza o economie de scară a managementului instrumentului pentru IMM-uri, este 
necesară indicarea unui număr de proiecte pentru IMM-uri, pentru a asigura livrarea 
eficientă a instrumentului pentru IMM-uri, în special servicii de mentorat și îndrumare.
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Amendamentul 1248
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în 
această direcție.

Instrumentul specific pentru IMM-uri va 
lansa cereri de jos în sus toate obiectivele 
specifice privind provocările societale și 
poziția de lider în ceea ce privește 
tehnologiile industriale.

Or. en

Amendamentul 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție.

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se va aloca un procent de 10 % 
din bugetul alocat lor pentru instrumentul 
pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1250
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție.

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica programul specific pentru IMM-
uri și se vor aloca fonduri în această 
direcție.

Or. en

Justificare

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Amendamentul 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul specific pentru IMM-uri ar 
trebui administrat de la centru, pentru a 
se asigura aplicarea coerentă a normelor, 
vizibilitatea instrumentului și un ghișeu 
unic, facilitând participarea IMM-urilor. 
Instrumentul pentru IMM-uri ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Poziția de lider în ceea ce privește 
tehnologiile industriale și Provocări 
societale.

Or. en
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Amendamentul 1252
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri poate servi 
și ca instrument pentru achiziții publice 
precomerciale sau achizițiile publice de 
soluții novatoare pentru necesitatea 
specifică comună, identificată de sus în 
jos, a autorităților publice contractante 
ale UE din Europa.

Or. en

Amendamentul 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri ar trebui 
administrat de la centru, pentru a se 
asigura aplicarea coerentă a normelor, 
vizibilitatea instrumentului și un ghișeu 
unic, facilitând participarea IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul va crea flexibilitatea 
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necesară pentru a permite integrarea în 
proiectele de cercetare a IMM-urilor pe 
durata de desfășurare a proiectului și pe 
intervale de timp limitate, mai scurte decât 
proiectul. El va permite, de asemenea, 
crearea unei noi categorii de proiecte mai 
mici (microproiecte) pentru IMM-uri, 
care pot fi create independent sau ca spin-
off-uri din proiecte de cercetare mai mari.

Or. en

Amendamentul 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri este supus 
unei revizuiri aprofundate la jumătatea 
perioadei. În cazul în care obiectivele de 
absorbție ale instrumentului pentru IMM-
uri nu sunt atinse, fondurile rămase sunt 
realocate pilonilor Poziția de lider în ceea 
ce privește tehnologiile industriale și 
Provocări societale.

Or. en

Amendamentul 1256
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – teza introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consolidarea capacității de inovare a 
IMM-urilor

(c) Raționalizarea sprijinului pentru 
IMM-uri și consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor
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Or. en

Amendamentul 1257
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite activități de asistență în 
implementare și de completare a măsurilor 
specifice în favoarea IMM-urilor din 
întregul program-cadru Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor.

IMM-urile vor fi sprijinite de la începutul 
până la sfârșitul Programului Orizont 
2020. Vor fi sprijinite activități de asistență 
în implementare și de completare a 
măsurilor specifice în favoarea IMM-urilor 
din întregul program-cadru Orizont 2020, 
în special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor. Acestea includ și 
promovarea participării consolidate a 
IMM-urilor la guvernanța programului, 
în special la stabilirea agendelor de 
cercetare și la implementarea 
parteneriatelor public-private.

Or. en

Amendamentul 1258
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite activități de asistență în 
implementare și de completare a măsurilor 
specifice în favoarea IMM-urilor din 
întregul program-cadru Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor.

Vor fi sprijinite activități de asistență în 
implementare și de completare a măsurilor 
specifice în favoarea IMM-urilor din 
întregul program-cadru Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor, inclusiv prin 
furnizarea unor finanțări pentru 
institutele de cercetare aplicată europene, 
pentru a lucra în cadrul unor proiecte 
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convenite individual cu IMM-urile și 
pentru a suporta costurile și riscurile 
cercetării aplicate, pe baza unui 
angajament cu efecte obligatorii de a 
utiliza în industrie rezultatele obținute.

Or. it

Amendamentul 1259
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite activități de asistență în 
implementare și de completare a măsurilor 
specifice în favoarea IMM-urilor din 
întregul program-cadru Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor.

Vor fi sprijinite activități de asistență în 
implementare și de completare a măsurilor 
specifice în favoarea IMM-urilor din 
întregul program-cadru Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor cu ajutorul unor 
bonuri pentru inovare care le permit 
părților interesate să facă uz de serviciile 
unui furnizor de cercetare dintr-un alt 
stat membru sau țară asociată.

Or. en

Justificare

Instituirea bonurilor pentru comercializarea serviciilor ar putea constitui un instrument util 
în vederea ameliorării creșterii IMM-urilor.

Amendamentul 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite activități de asistență în 
implementare și de completare a măsurilor 

Vor fi sprijinite activități de asistență în 
implementare și de completare a măsurilor 
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specifice în favoarea IMM-urilor din 
întregul program-cadru Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor.

specifice în favoarea IMM-urilor din 
întregul program-cadru Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacității de 
inovare a IMM-urilor. Este prevăzută o 
cooperarea strânsă cu Rețeaua 
întreprinderilor europene finanțată de 
COSME.

Or. en

Amendamentul 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare.

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare. Anumite 
metodologii normative utilizate la 
evaluarea ecotoxicității substanțelor 
împiedică introducerea pe piață a 
preparatelor pe bază de substanțe 
naturale complexe. Este necesar să fie 
dezvoltate noi metodologii, astfel ca 
impactul ambiental al substanțelor 
naturale complexe să poată fi evaluat mai 
eficient. 

Or. fr

Justificare

Anumite metodologii utilizate la evaluarea ecotoxicității nu sunt adecvate pentru evaluarea 
proprietăților substanțelor naturale complexe și, în special, pentru testele de 
biodegradabilitate necesare în conformitate cu REACH. Impactul ambiental al unor astfel de 
substanțe nu poate fi evaluat în mod corespunzător utilizând metodologiile existente, ceea ce 
poate împiedica introducerea lor pe piață. Ca rezultat, creșterea și competitivitatea IMM-
urilor sunt subminate, în special în sectorul uleiurilor esențiale.
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Amendamentul 1262
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare.

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare, pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare și 
introducerea unei clauze referitoare la 
inovare care permite selectarea IMM-
urilor care propun produse novatoare.

Or. fr

Amendamentul 1263
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea IMM-urilor inovatoare.

Sprijinirea inovării orientate către piață 
pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru 
inovare și pentru a aborda obstacolele 
specifice care împiedică, în special, 
creșterea inovării în cadrul IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Definirea „IMM-urilor inovatoare” s-ar putea dovedi destul de dificilă.

Amendamentul 1264
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea procedurilor novatoare de 
achiziții publice care le permit 
întreprinderilor care efectuează 
transferuri de tehnologie accesul la astfel 
de proceduri, pentru prima dată. 

Or. fr

Amendamentul 1265
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Sprijinirea introducerii pe piață a 
cunoștințelor și tehnologiilor generate de 
mediul public de cercetare. Sprijinirea 
proceselor de transfer între domeniul 
cercetării publice și IMM-urile 
inovatoare, ca mecanism eficace pentru 
transferul de piață al rezultatelor 
cercetării și al invențiilor generate în 
universități, centre de cercetare și IMM-
urile care desfășoară activități de 
cercetare. Aceste proiecte de tip spin-in 
vor avea ca obiectiv sprijinirea a 
aproximativ 2000 de IMM-uri europene 
pe an.

Or. en

Justificare

Proiectele de tip spin-in nu se reflectă în buget în rubrica bugetară „Inovarea în IMM-uri”.
Pentru a găsi un intermediar la nivel local (și în statele membre mai mici), numărul minim de 
IMM-uri de sprijinit ar trebui să atingă cel puțin 2000.

Amendamentul 1266
Marita Ulvskog
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este îmbunătățirea 
sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții, 
pentru toți

Obiectivul specific este îmbunătățirea 
sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții, 
pentru toți și eradicarea inegalităților în 
ceea ce privește sănătatea și bunăstarea 
determinate de statutul socio-economic și 
gen.

Or. en

Amendamentul 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, precum și oportunitățile pentru 
noi locuri de muncă și pentru creștere 
economică reprezintă obiectivele sprijinirii 
cercetării și inovării, ca răspuns la această 
provocare, și vor reprezenta o contribuție 
majoră la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020.

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, soluții pentru autonomia unei 
populații în curs de îmbătrânire, precum 
și oportunitățile pentru noi locuri de muncă 
și pentru creștere economică reprezintă 
obiectivele sprijinirii cercetării și inovării, 
ca răspuns la această provocare, și vor 
reprezenta o contribuție majoră la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 
2020.

Or. en

Justificare

Importanța aspectelor sociale va crește în viitorul apropiat.
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Amendamentul 1268
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, precum și oportunitățile pentru 
noi locuri de muncă și pentru creștere 
economică reprezintă obiectivele sprijinirii 
cercetării și inovării, ca răspuns la această 
provocare, și vor reprezenta o contribuție 
majoră la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020.

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate sigure, de 
înaltă calitate și sustenabile din punct de 
vedere economic, precum și oportunitățile 
pentru noi locuri de muncă și pentru 
creștere economică reprezintă obiectivele 
sprijinirii cercetării și inovării, ca răspuns 
la această provocare, și vor reprezenta o 
contribuție majoră la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 1269
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sănătatea și bunăstarea de-a lungul vieții 
pentru toți, sistemele de sănătate de înaltă 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic, precum și oportunitățile pentru 
noi locuri de muncă și pentru creștere 
economică reprezintă obiectivele sprijinirii 
cercetării și inovării, ca răspuns la această 
provocare, și vor reprezenta o contribuție 
majoră la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020.

0Egalitatea în ceea ce privește sănătatea și 
bunăstarea de-a lungul vieții pentru toți, 
sistemele de sănătate de înaltă calitate și 
sustenabile din punct de vedere economic 
și novatoare, precum și aranjamentele 
privind bunăstarea socială și 
oportunitățile pentru noi locuri de muncă și 
pentru creștere economică reprezintă 
obiectivele sprijinirii cercetării și inovării, 
ca răspuns la această provocare, și vor 
reprezenta o contribuție majoră la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 
2020.

Or. en
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Amendamentul 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea va permite îmbunătățirea 
terapiilor avansate și a terapiilor celulare 
și care s-ar concentra asupra 
tratamentului bolilor cronice și 
degenerative.

Or. en

Amendamentul 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

S-ar putea să fie nevoie de consolidarea 
cercetării în domeniul bolilor determinate 
de creșterea temperaturii și de schimbările 
climatice, care afectează îndeosebi țările 
mediteraneene, dar nu numai pe acestea.

Or. en

Amendamentul 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea ar trebui să permită 
îmbunătățirea terapiilor avansate și a 
terapiilor celulare care s-ar concentra 
asupra tratamentului bolilor cronice și 
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degenerative.

Or. en

Amendamentul 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității. O gestionare 
eficace include luarea în considerație a 
costurilor suplimentare generate de un 
mediu inaccesibil persoanelor cu 
dizabilități.

Or. fr

Amendamentul 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

Cheltuielile societale și financiare ale 
sistemelor de sănătate și de asistență 
socială ale Uniunii cresc în condițiile unor 
măsuri de prevenție la toate vârstele din ce 
în ce mai scumpe, ale creșterii numărului 
europenilor cu vârste de peste 65 ani, care 
se preconizează că aproape se va dubla, de 
la 85 de milioane EUR în 2008 la 151 de 
milioane de persoane până în 2060, și al 
creșterii numărului persoanelor cu vârste 
de peste 80 de ani, care se preconizează că 
va crește de la 22 la 61 de milioane în 
aceeași perioadă. Costuri ar putea rezulta, 
de asemenea, din discriminarea pe motive 
legate de dizabilități și din crearea unor 
medii fizice și sociale care sunt 
inaccesibile persoanelor cu dizabilități.
Reducerea sau limitarea unor astfel de 
cheltuieli, pentru a nu deveni nesustenabile 
economic, depinde parțial de asigurarea 
sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții 
pentru toți și, deci, de prevenirea, tratarea 
și gestionarea eficientă a bolilor și a 
invalidității.

Or. en

Amendamentul 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
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persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
o mai bună informare a cetățenilor și de 
încurajarea alegerilor responsabile în 
materie de sănătate, astfel încât să se 
optimizeze sănătatea și bunăstarea pe 
toată durata vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

Or. fr

Justificare

Protejarea viitoarelor sisteme de îngrijire a sănătății și de asigurări sociale ale UE, care se 
confruntă în prezent cu presiuni puternice atrage după sine, anumite alegeri și abordări din 
partea autorităților publice, inclusiv promovarea responsabilității în raport cu 
comportamentul de risc legat de bolile care pot fi prevenite.

Amendamentul 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va crește 
de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. O longevitate mai mare 
constituie o evoluție care are implicații 
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nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

sociale și economice pozitive și prezintă 
oportunități pentru societate. Reducerea 
sau limitarea unor astfel de cheltuieli, 
pentru a nu deveni nesustenabile economic, 
depinde parțial de asigurarea sănătății și 
bunăstării pe tot parcursul vieții pentru toți 
și, deci, de prevenirea, tratarea și 
gestionarea eficientă a bolilor și a 
invalidității.

Or. en

Amendamentul 1277
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste 
de peste 65 ani, care se preconizează că
aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
EUR în 2008 la 151 de milioane de 
persoane până în 2060, și al creșterii 
numărului persoanelor cu vârste de peste 
80 de ani, care se preconizează că va 
crește de la 22 la 61 de milioane în aceeași 
perioadă. Reducerea sau limitarea unor 
astfel de cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

Inegalitățile legate de sănătate și de 
bunăstare sunt în creștere, în timp ce 
cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe. Se 
preconizează că numărul europenilor cu 
vârste de peste 65 ani aproape se va dubla, 
de la 85 de milioane EUR în 2008 la 151 
de milioane de persoane până în 2060, și că 
numărul persoanelor cu vârste de peste 80 
de ani va crește de la 22 la 61 de milioane 
în aceeași perioadă. Asigurarea accesului 
egal la sănătate și bunăstare și reducerea
semnificației factorilor determinanți cu 
caracter socio-economic și a celor legați 
de gen, reducând totodată sau limitând 
aceste cheltuieli, pentru a nu deveni 
nesustenabile economic, depinde parțial de 
asigurarea sănătății și bunăstării pe tot 
parcursul vieții pentru toți și, deci, de 
prevenirea, tratarea și gestionarea eficientă 
a bolilor și a invalidității.

Or. en



PE492.765v01-00 154/170 AM\907546RO.doc

RO

Amendamentul 1278
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile. În 
cazul altor condiții, în special al bolilor 
neurodegenerative, dacă este ca strategiile 
de prevenție să fie eficace, este necesar să 
se dea un impuls major cercetării 
etiologice și să fie dezvoltate opțiuni mai 
bune, terapeutice și legate de 
diagnosticarea timpurie.

Or. it

Amendamentul 1279
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, bolile 
reumatice și musculoscheletale, bolile 
autoimune, tulburările neurologice și ale 
sănătății mintale, excesul de greutate și 
obezitatea și diverse limitări funcționale 
reprezintă cauze majore ale invalidității, 
îmbolnăvirii și morții premature și 
presupun costuri sociale și economice 
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considerabile.

Or. en

Amendamentul 1280
Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, bolile 
reumatice și musculoscheletale,
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Or. en

Amendamentul 1281
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, bolile 
reumatice și musculoscheletale, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Or. en



PE492.765v01-00 156/170 AM\907546RO.doc

RO

Amendamentul 1282
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, afecțiunile respiratorii,
cancerul, diabetul, tulburările neurologice 
și ale sănătății mintale, excesul de greutate 
și obezitatea și diverse limitări funcționale 
reprezintă cauze majore ale invalidității, 
îmbolnăvirii și morții premature și 
presupun costuri sociale și economice 
considerabile.

Or. fr

Amendamentul 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, bolile 
neurodegenerative, tulburările neurologice 
și ale sănătății mintale, excesul de greutate 
și obezitatea și diverse limitări funcționale 
reprezintă cauze majore ale invalidității, 
îmbolnăvirii și morții premature și 
presupun costuri sociale și economice 
considerabile.

Or. en

Amendamentul 1284
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, sindroamele de dependență, 
excesul de greutate și obezitatea și diverse 
limitări funcționale reprezintă cauze 
majore ale invalidității, îmbolnăvirii și 
morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Or. de

Amendamentul 1285
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Această din urmă cifră va 
continua să crească în mod dramatic, în 
principal ca rezultat al îmbătrânirii 
populației din Europa și al creșterii 
conexe a numărului de cazuri de boli 
neurodegenerative. Factorii de mediu, 
stilul de viață și factorii socioeconomici 
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sunt răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Cu toate acestea, pentru alte boli, 
în special pentru bolile 
neurodegenerative, înainte de a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o impulsionare considerabilă 
a cercetărilor care studiază cauzele 
acestor boli și elaborează opțiuni mai 
bune în materie de diagnosticare timpurie 
și tratament, inclusiv terapii avansate 
personalizate.

Or. en

Amendamentul 1286
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR. Cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani, în timp ce, la nivelul Uniunii, peste 27 
de milioane de persoane suferă de diabet, 
iar costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Această cifră va continua 
să crească semnificativ, în mare măsură 
ca rezultat al creșterii incidenței bolilor 
neurodegenerative, ca maladia Parkinson 
și maladia Alzheimer, care este legată de 
creșterea vârstei medii a populației 
Europei. Factorii de mediu, stilul de viață 
și factorii socioeconomici sunt răspunzători 
pentru multe din aceste afecțiuni, 
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estimând-se că, la nivel mondial, aproape o 
treime din boli sunt legate de aceștia. În 
cazul altor condiții, în special al bolilor 
neurodegenerative însă, dacă este ca 
strategiile de prevenție să fie eficace, este 
necesar să se dea un impuls major 
cercetării etiologice și să fie dezvoltate 
opțiuni mai bune, terapeutice și legate de 
diagnosticarea timpurie.

Or. it

Amendamentul 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Această cifră va continua să 
crească în mod dramatic, în mare măsură 
ca rezultat al îmbătrânirii populației din 
Europa și al creșterii conexe a incidenței 
bolilor neurodegenerative, ca maladia 
Parkinson și maladia Alzheimer. Cu toate 
acestea, pentru alte boli, în special pentru 
bolile neurodegenerative, înainte de a 
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putea fi elaborate strategii eficace de 
prevenție, va fi necesară o intensificare 
considerabilă a cercetărilor care studiază 
cauzele acestor boli și elaborează posibile 
metode de diagnosticare timpurie și 
tratament. 

Or. en

Justificare

Afecțiunile creierului sunt legate de factori socioeconomici de enormă importanță, 
resimțindu-se nevoia stringentă de a fi alocate fonduri importante pentru cercetare în vederea 
identificării cauzelor, îmbunătățirii diagnosticului timpuriu și a dezvoltării unor opțiuni 
terapeutice mai bune. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul afecțiunilor 
neurodegenerative, a căror prevalență va crește în urma îmbătrânirii populației, sporind și 
costurile suportate de sistemele de sănătate.

Amendamentul 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Cu toate acestea, pentru alte boli, 
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în special pentru bolile 
neurodegenerative, înainte de a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o intensificare considerabilă a 
cercetărilor care studiază cauzele acestor 
boli și elaborează metode posibile de 
diagnosticare timpurie și tratament.

Or. en

Justificare

Afecțiunile creierului generează costuri sociale și economice enorme, resimțindu-se nevoia 
stringentă de a fi alocate fonduri importante pentru cercetare în vederea identificării 
cauzelor, îmbunătățirii diagnosticului timpuriu și a dezvoltării unor opțiuni de tratament mai 
bune. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul afecțiunilor neurodegenerative, a căror 
prevalență va crește în urma îmbătrânirii populației, sporind și costurile suportate de 
sistemele de sănătate.

Amendamentul 1289
Seán Kelly

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Cu toate acestea, pentru alte boli, 
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în special pentru bolile 
neurodegenerative, înainte de a putea fi 
elaborate strategii eficace de prevenție, va 
fi necesară o intensificare considerabilă a 
cercetărilor care studiază cauzele acestor 
boli și elaborează metode posibile de 
diagnosticare timpurie și tratament. 

Or. en

Justificare

Afecțiunile creierului generează costuri sociale și economice enorme, resimțindu-se nevoia 
stringentă de a fi alocate fonduri importante pentru cercetare în vederea identificării 
cauzelor, îmbunătățirii diagnosticului timpuriu și a dezvoltării unor opțiuni de tratament mai 
bune. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul afecțiunilor neurodegenerative, a căror 
prevalență va crește în urma îmbătrânirii populației, sporind și costurile suportate de 
sistemele de sănătate.

Amendamentul 1290
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Această din urmă cifră va 
continua să crească brusc, în mare 
măsură ca rezultat al îmbătrânirii 
populației din Europa și al creșterii 
conexe a incidenței bolilor 
neurodegenerative, ca maladia Parkinson 
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și maladia Alzheimer. Factorii de mediu, 
stilul de viață și factorii socioeconomici 
sunt răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

Or. it

Amendamentul 1291
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. În Uniune, peste 120 de 
milioane de cetățeni suferă de afecțiuni 
reumatice și musculoscheletale, iar costul 
total al acestor boli este estimat la 240 
bilioane EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

Or. en



PE492.765v01-00 164/170 AM\907546RO.doc

RO

Amendamentul 1292
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet și 
peste 120 de milioane de afecțiuni 
reumatice și musculoscheletale, iar costul 
total determinat de afecțiunile creierului 
(care includ, dar fără a se limita la acestea, 
tulburările care afectează sănătatea 
mintală) a fost estimat la 800 de miliarde 
EUR. Factorii de mediu, stilul de viață și 
factorii socioeconomici sunt răspunzători 
pentru multe din aceste afecțiuni, 
estimând-se că, la nivel mondial, aproape o 
treime din boli sunt legate de aceștia.

Or. en

Amendamentul 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile rare reprezintă în continuare o 
provocare majoră pentru UE și pentru 
statele membre. În întreaga UE există 
între 6 000 și 8 000 de boli rare, care 
afectează circa 30 de milioane de 
persoane. Un tratament eficace poate fi 
găsit numai dacă statele membre 
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cooperează în acest sens, deoarece 
numărul de cazuri dintr-un singur stat 
membru nu este suficient pentru o 
cercetare care să producă rezultate.

Or. en

Amendamentul 1294
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile copilăriei, inclusiv bolile legate de 
prematuritate și de nașterile premature ca 
atare, constituie o provocare societală 
majoră. Sănătatea copiilor este o 
prioritate de prim ordin a Uniunii 
Europene. La fel ca în cazul bolilor rare, 
un tratament și o cercetare eficace pot fi 
dezvoltate numai în cadrul unei strategii 
europene comune.

Or. de

Justificare

În Europa, unul din 10 copii se naște prematur. Consecințele nașterii premature sunt 
actualmente considerate drept principala cauză a mortalității infantile, chiar dacă în 
majoritatea țărilor europene nou-născuților le este furnizat un nivel satisfăcător de îngrijire. 
Numai în Germania, costul îngrijirii prematurilor se ridică la aproximativ 500 de milioane 
EUR pe an. Prin urmare, în acest domeniu, se manifestă o nevoie urgentă de cercetare la 
nivel european.

Amendamentul 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile la copii, inclusiv la copiii născuți 
prematur.
Sănătatea copiilor se află printre 
prioritățile de bază ale Uniunii Europene. 
La fel ca în cazul bolilor rare, se pot 
efectua cercetări și se pot elabora 
tratamente eficace numai în cadrul unui 
efort european comun.

Or. en

Amendamentul 1296
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate. Aceasta atrage, cu 
necesitate, după sine sprijinirea cercetării 
dedicate formelor de terapie care 
completează sau care oferă o alternativă 
la tratamentele cu antibiotice, ca terapia 
cu bacteriofage sau medicamentele pe 
bază de bacteriofage.

Or. fr

Amendamentul 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza, malaria și bolile neglijate) 
reprezintă o preocupare la nivel mondial, 
fiind cauza a 41 % din cei 1,5 miliarde de 
ani de viață pierduți prin deces prematur 
sau trăiți în incapacitate la nivel mondial, 
procentul pentru Europa fiind de 8 %.
Epidemiile noi și amenințarea unei creșteri 
a rezistenței antimicrobiene trebuie, de 
asemenea, să fie preîntâmpinate.

Or. en

Amendamentul 1298
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate. O îngrijorare crescândă 
este generată de bolile legate de apă.

Or. en

Amendamentul 1299
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile noi
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

Bolile infecțioase (de exemplu, HIV/SIDA, 
tuberculoza și malaria) reprezintă o 
preocupare la nivel mondial, fiind cauza a 
41 % din cei 1,5 miliarde de ani de viață 
pierduți prin deces prematur sau trăiți în 
incapacitate la nivel mondial, procentul 
pentru Europa fiind de 8 %. Epidemiile 
emergente, bolile infecțioase care reapar 
și amenințarea unei creșteri a rezistenței 
antimicrobiene trebuie, de asemenea, să fie 
preîntâmpinate.

Or. en

Amendamentul 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Textul propus de Comisie Amendamentul

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace. 
Inegalitățile persistente în ceea ce privește 
sănătatea trebuie să fie abordate, iar 
accesul la sisteme de sănătate eficace și 
competente trebuie să fie asigurat pentru 
toți europenii.

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace, 
deoarece adesea nu sunt testate sub 
aspectul efectului asupra grupului de 
vârstă care le utilizează cel mai mult, și 
anume cei vârstnici. Inegalitățile 
persistente în ceea ce privește sănătatea 
trebuie să fie abordate, iar accesul la 
sisteme de sănătate eficace și competente și 
la opțiuni terapeutice sigure trebuie să fie 
asigurat pentru toți europenii, indiferent de 
vârsta sau sorgintea lor.

Or. en
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Justificare

Persoanele vârstnice utilizează mai mult de 30 % dintre medicamentele vândute cu rețetă și 
mai mult de 40 % vândute liber. Dat fiind că persoanele în etate alcătuiesc cel mai mare grup 
de utilizatori în termeni de produse farmaceutice, ar trebui depuse eforturi pentru a exista 
certitudinea că medicamentele pe care acestea le iau sunt testate sub aspectul efectelor pe 
care le exercită în cazul acestui grup de vârstă.

Amendamentul 1301
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace. 
Inegalitățile persistente în ceea ce privește 
sănătatea trebuie să fie abordate, iar 
accesul la sisteme de sănătate eficace și 
competente trebuie să fie asigurat pentru 
toți europenii.

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace, iar 
validitatea pentru om a testelor pe 
animale, care stau la baza acestor 
procese, este din ce în ce mai contestată. 
Procedeele științifice pe care acestea se 
bazează trebuie îmbunătățite. Inegalitățile 
persistente în ceea ce privește sănătatea 
trebuie să fie abordate, iar accesul la 
sisteme de sănătate eficace și competente 
trebuie să fie asigurat pentru toți europenii.

Or. en

Justificare

Activitățile de cercetare din UE ar trebui să promoveze o schimbare a paradigmei ce 
caracterizează cercetarea biomedicală, astfel încât să se renunțe la testele pe animale în 
folosul metodelor de testare moderne caracteristice secolului XXI. Evoluțiile din biologia 
moleculară, biotehnologie și din alte domenii pregătesc terenul pentru ameliorarea 
considerabilă a modului în care cercetătorii pot evalua medicamentele și vaccinurile. Aceste 
evoluții pot accelera testarea, o pot face mai puțin costisitoare și mai pertinentă pentru om.

Amendamentul 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alți factori, cum sunt averea, integrarea, 
angajamentul, capitalul social și munca 
afectează, de asemenea, sănătatea și 
bunăstarea, impunându-se adoptarea 
unei abordări holistice.

Or. en


