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Amendamentul 577
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și, după caz, organismele de 
finanțare pot numi experți independenți 
care să evalueze propunerile sau care să 
ofere consiliere și asistență pentru:

(1) Comisia și, după caz, organismele de 
finanțare stabilesc, pe baza solicitărilor 
statelor membre, o bază de date sub formă 
de listă a experților științifici independenți 
din disciplinele științifice cuprinse în 
clasificarea relevantă. Din această listă 
sunt selecționați evaluatori pentru:

Or. pl

Justificare

Trebuie clarificată partea introductivă.

Amendamentul 578
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și, după caz, organismele de 
finanțare pot numi experți independenți 
care să evalueze propunerile sau care să 
ofere consiliere și asistență pentru:

(1) Comisia și organismele de finanțare 
numesc experți independenți care să 
evalueze propunerile sau care să ofere 
consiliere și asistență pentru:

Or. en

Amendamentul 579
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea propunerilor; (a) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. pl

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul 580
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) monitorizarea implementării acțiunilor 
desfășurate în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. XX/XX [Orizont 2020], precum și 
a programelor de inovare și/sau cercetare 
anterioare;

(b) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. pl

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul 581
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea programelor de cercetare și 
inovare;

(d) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. pl
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Justificare

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea programelor de cercetare și 
inovare;

(d) evaluarea programelor de cercetare și 
inovare, printre altele realizând studii 
comparative cu țările care excelează în 
C&D;

Or. en

Amendamentul 583
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) conceperea politicii Uniunii în 
domeniul cercetării și inovării, inclusiv 
pregătirea programelor viitoare.

(e) dezvoltarea politicii Uniunii în 
domeniul cercetării și inovării, inclusiv 
pregătirea programelor viitoare.

Or. pl

Justificare

Grupul de experți independenți trebuie stabilit în acord cu statele membre, sub forma unei 
baze de date care să conțină numele și domeniul științific al fiecăruia.

Amendamentul 584
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite, inclusiv 
cunoașterea limbilor străine. Aceasta va 
permite și evaluarea propunerilor de 
proiecte depuse în alte limbi decât 
engleza. Competențele, experiența și 
cunoștințele experților respectivi 
corespund priorităților incluse în 
proiectul în cauză. În cazul în care experții 
independenți trebuie să lucreze cu 
informații clasificate, este nevoie să se 
efectueze autorizarea de securitate 
adecvată înainte de numirea lor.

Or. de

Justificare

În special IMM-urile ar trebui să aibă o posibilitate mai mult decât teoretică de a prezenta 
proiecte în alte limbi decât engleza. Până acum, aceste proiecte au avut din start șanse slabe 
de reușită din motive lingvistice. Experții care evaluează proiectele din cadrul priorității 
„Poziția de lider în sectorul industrial” ar trebui să aibă, de asemenea, experiență în acest 
domeniu. Același lucru este valabil și în cazul celorlalte două priorități.

Amendamentul 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. La 
numirea experților independenți, Comisia 
încearcă să realizeze o componență 
echilibrată în cadrul grupurilor de experți 
în ceea ce privește diferitele abilități, 
experiența și cunoștințele, în funcție de 
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domeniul de acțiune, precum și o 
implicare puternică a experților 
provenind din sectorul industrial. În cazul 
în care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

Or. en

Justificare

În timp de prima propoziție se referă la criteriile pentru alegerea unui expert individual, cea 
de a doua subliniază importanța unei alcătuiri echilibrate a grupurilor de experți. Pentru 
activitățile din cadrul priorităților „Poziție de lider în sectorul industrial” și „Provocărilor 
societale”, ar fi de dorit o implicare mai puternică a evaluatorilor din sectorul industrial, 
pentru că,în prezent, procesul de evaluare este foarte „academic”.

Amendamentul 586
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. La 
numirea experților independenți, Comisia 
încearcă să realizeze o componență 
echilibrată în cadrul grupurilor de 
experți, din punctul de vedere al 
competențelor, experienței și 
cunoștințelor, în funcție de domeniul de 
acțiune. În cazul în care experții 
independenți trebuie să lucreze cu 
informații clasificate, este nevoie să se 
efectueze autorizarea de securitate 
adecvată înainte de numirea lor.

Or. en
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Amendamentul 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. La 
numirea experților independenți, Comisia 
încearcă să realizeze o componență 
echilibrată în cadrul grupurilor de 
experți, din punctul de vedere al 
competențelor, experienței și 
cunoștințelor, precum și un echilibru de 
gen. În cazul în care experții independenți 
trebuie să lucreze cu informații clasificate, 
este nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

Or. en

Amendamentul 588
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. La 
numirea experților independenți, Comisia 
încearcă să realizeze o componență 
echilibrată în cadrul grupurilor de 
experți, din punctul de vedere al 
competențelor, experienței și 
cunoștințelor, precum și un echilibru de 
gen, în funcție de domeniul de acțiune. În 
cazul în care experții independenți trebuie 
să lucreze cu informații clasificate, este 
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nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

Or. en

Amendamentul 589
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. La 
selecționarea experților se ia în 
considerare necesitatea asigurării unei 
abordări multidisciplinare și a reflectării 
unei game largi de cunoștințe și vederi. În 
cazul în care experții independenți trebuie 
să lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

Or. en

Amendamentul 590
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. La 
alegerea experților, Comisia asigură un 
echilibru între reprezentanții diferitelor 
părți interesate. În cazul în care experții 
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securitate adecvată înainte de numirea lor. independenți trebuie să lucreze cu 
informații clasificate, este nevoie să se 
efectueze autorizarea de securitate 
adecvată înainte de numirea lor.

Or. en

Justificare

În timpul PC7 s-a întâmplat adesea ca din grupul de experți să lipsească experții proveniți 
din domeniul industrial. De aceea, ar trebui recunoscută nevoia de a utiliza ca evaluatori mai 
mulți experți care să susțină și competitivitatea industrială atunci când evaluează propunerile 
referitoare la activitățile de cercetare.

Amendamentul 591
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.
La numirea experților independenți se 
ține seama de echilibrul de gen.

Or. en

Amendamentul 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite, luându-se 
în considerare echilibrul geografic și de 
gen. În cazul în care experții independenți 
trebuie să lucreze cu informații clasificate, 
este nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

Or. en

Amendamentul 593
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați din 
lista menționată la alineatul (1) pe baza 
competențelor, experienței și cunoștințelor 
necesare pentru desfășurarea sarcinilor care 
le sunt atribuite. În cazul în care experții 
independenți trebuie să lucreze cu 
informații clasificate, este nevoie să se 
efectueze autorizarea de securitate 
adecvată înainte de numirea lor.

Or. pl

Justificare

Grupul de experți independenți trebuie stabilit în acord cu statele membre, sub forma unei 
baze de date care să conțină numele și domeniul științific al fiecăruia.

Amendamentul 594
Adam Gierek
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de 
candidaturi individuale și a unor cereri
adresate unor organizații relevante precum 
agențiile naționale de cercetare, instituțiile 
de cercetare, organizațiile de standardizare 
sau întreprinderi, în vederea stabilirii unei 
baze de date cu candidați.

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza domeniilor științifice 
menționate în cererile adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de 
cercetare, organizațiile de standardizare sau 
întreprinderi, în vederea stabilirii unei baze 
de date cu candidați.

Or. pl

Justificare

Grupul de experți independenți trebuie stabilit în acord cu statele membre, sub forma unei 
baze de date care să conțină numele și domeniul științific al fiecăruia.

Amendamentul 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de 
cercetare, organizațiile de standardizare sau 
întreprinderi, în vederea stabilirii unei baze 
de date cu candidați.

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale și regionale de cercetare, 
instituțiile de cercetare și tehnologice, 
organizațiile de standardizare sau 
organizațiile de întreprinderi și 
întreprinderile, în vederea stabilirii unei 
baze de date cu candidați.

Or. en

Amendamentul 596
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de 
cercetare, organizațiile de standardizare sau 
întreprinderi, în vederea stabilirii unei baze 
de date cu candidați.

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de 
cercetare, universități, organizațiile de 
standardizare, organizațiile societății civile
sau întreprinderi, în vederea stabilirii unei 
baze de date cu candidați.

Or. en

Amendamentul 597
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de 
cercetare, organizațiile de standardizare sau 
întreprinderi, în vederea stabilirii unei baze 
de date cu candidați.

Experții independenți sunt desemnați și 
selectați pe baza unor cereri de candidaturi 
individuale și a unor cereri adresate unor 
organizații relevante precum agențiile 
naționale de cercetare, instituțiile de 
cercetare, universități, organizațiile de 
standardizare sau întreprinderi, în vederea 
stabilirii unei baze de date cu candidați.

Or. es

Justificare

Lista organizațiilor care ar trebui implicate în selectarea experților nu poate fi completă fără 
menționarea universităților.
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Amendamentul 598
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se consideră necesar și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, Comisia 
sau organismul de finanțare relevant 
poate să selecteze orice persoană cu 
competențe adecvate care nu figurează în 
baza de date.

eliminat

Or. de

Justificare

Din rațiuni de transparență, trebuie să continue să fie obligatorie includerea experților într-o 
bază de date.

Amendamentul 599
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se consideră necesar și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, Comisia 
sau organismul de finanțare relevant poate 
să selecteze orice persoană cu competențe 
adecvate care nu figurează în baza de date.

Dacă se consideră necesar și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, Comisia 
sau organismul de finanțare relevant poate 
să selecteze orice persoană cu competențe 
adecvate care nu figurează în baza de date.
Comisia informează corespunzător 
comitetul responsabil de program cu 
privire la aceste cazuri.

Or. en

Amendamentul 600
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se consideră necesar și în cazuri 
justificate în mod corespunzător, Comisia 
sau organismul de finanțare relevant poate 
să selecteze orice persoană cu competențe 
adecvate care nu figurează în baza de date.

În cazuri justificate în mod corespunzător, 
ținând seama de caracteristicile proprii 
temei respective, Comisia sau organismul 
de finanțare relevant poate să selecteze 
orice expert cu competențe adecvate care 
nu figurează în baza de date.

Or. es

Justificare

Aceasta va limita numărul de cazuri în care Comisia sau organismul de finanțare pot apela la 
experți din afara bazei de date.

Amendamentul 601
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin două cincimi din membrii din 
fiecărei comisii de evaluare a unui proiect 
Orizont 2020 - cu excepția proiectelor 
care intră sub incidența Consiliul 
European pentru Cercetare - sunt 
reprezentanți ai industriei, cu o expertiză 
corespunzătoare. Cel puțin două cincimi 
din membrii fiecărei comisii de evaluare a 
unui proiect Orizont 2020 destinat în mod 
special IMM-urilor sunt reprezentanți ai 
IMM-urilor și o cincime sunt selectați din 
restul  industriei, în ambele cazuri cu 
expertiza adecvată.

Or. nl
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Amendamentul 602
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare a se obține 
un echilibru al intereselor, un echilibru 
între bărbați și femei și pentru a se respecta 
diversitatea geografică atunci când se 
numesc experți independenți. Comisia se 
asigură în special că nici un interes nu 
reprezintă mai mult de o treime din 
experții neguvernamentali. Se iau 
măsurile corespunzătoare pentru a 
împiedica cooptarea grupurilor de experți 
de către interese private și/sau comerciale.

Or. en

Amendamentul 603
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare a se obține 
un echilibru al intereselor, un echilibru 
între bărbați și femei și pentru a se respecta 
diversitatea geografică atunci când se 
numesc experți independenți. Se iau în 
special măsurile corespunzătoare pentru a 
împiedica cooptarea grupurilor de experți 
de către interese private și/sau comerciale.

Or. en

Amendamentul 604
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți, precum și pentru ca niciun 
grup de interese să nu fie 
suprareprezentat, fapt care ar compromite 
imparțialitatea procesului decizional.

Or. es

Justificare

Se dorește sublinierea importanței asigurării unui echilibru just la numirea experților 
independenți, verificând că nu există conflicte de interese.

Amendamentul 605
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura un echilibru între bărbați și 
femei și pentru a se respecta pe cât posibil 
echilibrul geografic atunci când se numesc 
experți independenți.

Or. en

Amendamentul 606
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura un echilibru între bărbați și 
femei și pentru a se respecta pe cât posibil 
echilibrul geografic atunci când se numesc 
experți independenți.

Or. en

Justificare

Unele anomalii ale participării statelor membre nu pot fi în întregime explicate prin 
nivelurile de excelență diferite și implică faptul că ar putea exista, de asemenea, o problemă 
de lobby în timpul procesului de evaluare a propunerilor. Indiferent dacă o astfel de 
problemă este reală sau nu, rămâne faptul că cercetătorii o au în atenție, așa că trebuie să se 
asigure că nici o umbră de îndoială nu planează asupra procesului de evaluare. Soluția 
optimă ar fi asigurarea unei distribuții geografice adecvate a evaluatorilor.

Amendamentul 607
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura un echilibru între bărbați și 
femei și pentru a se respecta pe cât posibil 
echilibrul geografic atunci când se numesc 
experți independenți.

Or. en

Amendamentul 608
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. en

Amendamentul 609
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura un echilibru rezonabil între 
bărbați și femei atunci când se numesc 
experți independenți.

Or. en

Justificare

Ca și în PC7, echilibrul de gen în rândul evaluatorilor este un obiectiv fundamental, care 
corespunde articolului 15 din Regulamentul Orizont 2020. Pe de altă parte, echilibrul 
geografic nu este un principiu fundamental, pe care Orizont 2020 trebuie să-l respecte.

Amendamentul 610
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și între statele membre pentru a se respecta 
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geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

diversitatea geografică atunci când se 
numesc experți independenți.

Or. ro

Amendamentul 611
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se obține un echilibru între bărbați și femei 
și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura un echilibru între bărbați și 
femei și pentru a se respecta diversitatea 
geografică atunci când se numesc experți 
independenți.

Or. en

Amendamentul 612
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe.

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe, începând cu publicarea 
declarației complete a activităților 
profesionale și a intereselor financiare. 
Actorilor sau persoanelor cu conflicte de 
interese li se interzice să acționeze „în 
nume personal”.

Or. en
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Amendamentul 613
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe.

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe, printre care publicarea 
declarației complete a activităților 
profesionale și a intereselor financiare, 
cum ar fi brevetele și deținerea de acțiuni. 
Actorilor sau persoanelor cu conflicte de 
interese li se interzice să acționeze „în 
nume personal”.

Or. en

Amendamentul 614
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe.

(3) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că expertul nu se confruntă cu 
un conflict de interese în legătură cu 
subiectul cu privire la care este solicitat să 
se pronunțe; una dintre modalitățile de a 
contracara acest risc este publicarea unei 
declarații complete a activităților 
profesionale și a intereselor financiare.

Or. es
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Justificare

În acest domeniu sunt necesare informații care să justifice deciziile luate de Comisie sau de 
organismul de finanțare, astfel încât să se elimine orice urmă de conflicte de interese.

Amendamentul 615
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Numirea experților poate lua forma 
unei numiri de ansamblu valabile pentru 
întreaga durată a programului-cadru 
„Orizont 2020”, cu o atribuire specifică a 
sarcinilor.

(4) Numirea experților se realizează cel 
târziu până la sfârșitul lui 2013 și poate 
lua forma unei numiri de ansamblu valabile 
pentru întreaga durată a programului-cadru 
„Orizont 2020”, cu o atribuire specifică a 
sarcinilor și incluzând o evaluare 
preliminară a proiectului, o evaluare a 
implementării acestuia și o evaluare 
finală.

Or. pl

Justificare

Dat fiind faptul că Orizont 2020 va începe la 1 ianuarie 2014, grupul experților independenți 
cu responsabilități decizionale trebui să fie deja creat la data respectivă.

Amendamentul 616
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Numele experților numiți cu titlu 
personal, care au asistat Comisia sau 
organismele de finanțare în vederea punerii 
în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
XX/XX Orizont 2020 și a Deciziei nr. 
XX/XX/UE [programul specific], sunt 
publicate cel puțin o dată pe an pe site-ul 

(5) Numele experților independenți - și 
denumirea domeniilor științifice pe care le 
reprezintă - care au asistat Comisia sau 
organismele de finanțare în vederea punerii 
în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
XX/XX Orizont 2020 și a Deciziei nr. 
XX/XX/UE [programul specific], sunt 
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internet al Comisiei sau al organismului de 
finanțare. Numele experților sunt colectate, 
prelucrate și publicate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

publicate după numirea acestora, înainte 
de începerea programului Orizont 2020, 
iar lista este actualizată ulterior cel puțin 
o dată pe an pe site-ul internet al Comisiei 
sau al organismului de finanțare. Numele 
experților sunt colectate, prelucrate și 
publicate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 45/2001.

Or. pl

Justificare

Există o legătură clară între crearea unei liste actualizate de experți, cu seriozitate și atenție, 
și transparența procesului de alocare a granturilor pentru Orizont 2020.

Amendamentul 617
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar aceste 
rezultate produse în comun nu pot fi 
divizate în scopul solicitării, achiziționării 
sau menținerii protecției brevetului 
corespunzător sau al altor drepturi de 
proprietate intelectuală, participanții pot 
decide să atribuie drepturile de proprietate 
asupra rezultatelor unuia dintre 
participanți, sau își pot menține 
proprietatea comună asupra rezultatelor 
respective. Coproprietarii încheie un acord 
privind alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

Or. de

Justificare

Normele care reglementează participarea ar trebui să cuprindă și cazurile în care rezultatele 
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nu pot fi divizate, iar participanți dețin proprietatea în comun.

Amendamentul 618
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar divizarea 
invenției, designului sau lucrării comune 
în scopul solicitării, obținerii și/sau 
păstrării protecției brevetului respectiv 
sau a altor drepturi de proprietate 
intelectuală este imposibilă, aceștia pot 
decide să confere proprietatea asupra 
rezultatelor unuia dintre participanți, ori 
pot să dețină în comun proprietatea asupra 
rezultatelor respective. În cazul 
proprietății comune, coproprietarii încheie 
un acord privind alocarea și termenii de 
exercitare a drepturilor comune de 
proprietate, în conformitate cu obligațiile 
prevăzute în acordul de grant.

Or. en

Justificare

Ar fi mai clar dacă s-ar preciza că participanții au la dispoziție și opțiunea de a atribui 
rezultatele comune unuia dintre participanți.

Amendamentul 619
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
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fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

fi stabilită, sau în cazul în care nu este 
posibilă divizarea rezultatelor obținute în 
comun în scopul obținerii și/sau 
menținerii protecției brevetului 
corespunzător sau al altor drepturi de 
proprietate intelectuală, ei dețin în comun 
proprietatea asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

Or. en

Amendamentul 620
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, sau în cazul în care nu este 
posibilă divizarea rezultatelor obținute în 
comun în scopul obținerii și/sau 
menținerii protecției brevetului 
corespunzător sau al altor drepturi de 
proprietate intelectuală, ei dețin în comun 
proprietatea asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

Or. en

Amendamentul 621
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, sau în cazul 
în care nu este posibilă divizarea invenției 
designului sau lucrării comune în scopul 
solicitării, obținerii și/sau menținerii 
protecției brevetului corespunzător sau al 
altor drepturi de proprietate intelectuală, 
ei dețin în comun proprietatea asupra 
rezultatelor respective. Coproprietarii 
încheie un acord privind alocarea și 
termenii de exercitare a drepturilor comune 
de proprietate, în conformitate cu 
obligațiile prevăzute în acordul de grant.

Or. en

Amendamentul 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, aceștia pot decide să atribuie 
proprietatea asupra rezultatelor unuia 
dintre participanți sau pot deține în comun 
proprietatea asupra rezultatelor respective. 
În cazul proprietății comune, 
coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

Or. en
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Amendamentul 623
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
obțin rezultate în comun, iar contribuția 
fiecăruia la activitate nu poate fi stabilită, 
ei dețin în comun proprietatea asupra 
rezultatelor respective. Coproprietarii 
încheie un acord privind alocarea 
drepturilor comune de proprietate și/sau a 
condițiilor de exercitare a proprietății 
comune, în conformitate cu obligațiile 
prevăzute în acordul de grant.

Or. de

Amendamentul 624
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective. 
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
obțin rezultate în comun, iar contribuția 
fiecăruia la activitate nu poate fi stabilită, 
ei dețin în comun proprietatea asupra 
rezultatelor respective. Coproprietarii 
încheie un acord privind modalitățile de 
atribuire a proprietății și/sau termenii de 
exercitare a drepturilor comune de 
proprietate, în conformitate cu obligațiile 
prevăzute în acordul de grant.

Or. en

Amendamentul 625
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 
licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, fără niciun drept la sub-licență, 
sub rezerva următoarelor condiții:

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul să utilizeze 
noile cunoștințe deținute în comun în 
scopuri necomerciale, cum ar fi 
cercetarea internă și activitățile de 
formare, cu scutire de redevențe și fără a 
solicita acordul prealabil al celorlalți 
proprietari.

Or. en

Amendamentul 626
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 
licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, fără niciun drept la sub-licență, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a utiliza 
rezultatele deținute în comun în modul pe 
care îl consideră adecvat pentru scopuri 
necomerciale de cercetare internă, în mod 
exclusiv și cu scutire de redevențe, 
precum și de a exploata comercial și de a 
acorda licențe non-exclusive unor părți 
terțe pentru a exploata rezultatele deținute 
în comun, fără niciun drept la sub-licență, 
sub rezerva următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 627
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 
licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, fără niciun drept la sub-licență, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a 
exploata rezultatele deținute în comun, 
inclusiv de a acorda licențe non-exclusive 
unor părți terțe, fără niciun drept la sub-
licență, sub rezerva următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 628
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 
licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, fără niciun drept la sub-licență, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 
licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, inclusiv drepturile, dar fără niciun 
drept la sub-licență.

Or. en

Justificare

Proiectul de norme cu privire la proprietatea comună, în special regimul implicit cu 
notificare prealabilă și despăgubiri pentru acordarea neexclusivă de licențe terților, ar crea 
obstacole considerabile pentru utilizarea PI comune. Perspectiva „proprietății comune” ar 
descuraja, prin urmare, cercetarea în colaborare. Ar trebui lăsată la latitudinea 
participanților ajungerea la un acord mai potrivit, bazat pe un regim care să stimuleze 
utilizarea rezultatelor cercetării.

Amendamentul 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 
licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, fără niciun drept la sub-licență, 
sub rezerva următoarelor condiții:

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 
licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, sub rezerva următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 630
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trebuie transmisă o notificare 
prealabilă celorlalți proprietari;

eliminat

Or. en

Amendamentul 631
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trebuie transmisă o notificare 
prealabilă celorlalți proprietari;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 632
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie acordată o compensație 
corectă și rezonabilă celorlalți proprietari.

eliminat

Or. en

Amendamentul 633
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie acordată o compensație 
corectă și rezonabilă celorlalți proprietari.

eliminat

Or. en

Amendamentul 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie acordată o compensație corectă 
și rezonabilă celorlalți proprietari.

(b) dacă se solicită o compensație de la 
proprietarii comuni pentru acordarea de 
licențe neexclusive unor părți terțe pentru 
a exploata rezultatele deținute în comun, 
compensația trebuie să fie corectă și 
rezonabilă.

Or. en
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Amendamentul 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie acordată o compensație 
corectă și rezonabilă celorlalți proprietari.

(b) în condiții echitabile și rezonabile.

Or. en

Amendamentul 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere alineatelor (1), 
(2) și (3), participanții pot conveni diferite 
aranjamente cu privire la proprietatea 
rezultatelor.

Or. fr

Justificare

Amendamentul oferă o anumită flexibilitate partenerilor, care pot cădea de acord asupra 
unor condiții specifice de administrare a proprietății asupra rezultatelor. Acest lucru este 
deosebit de important pentru IMM-uri. Atunci când o acțiune necesită expertiză sau 
tehnologie specifică , care constituie unul dintre activele principale ale unei IMM, aceasta 
din urmă trebuie să-și poată păstra drepturile de comercializare pentru acest activ pentru a 
rămâne competitivă.

Amendamentul 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care rezultatele pot da 
naștere unor aplicații comerciale sau 
industriale, participantul care deține aceste 
rezultate examinează posibilitatea 
protejării lor și, în cazul în care este posibil 
și justificat având în vedere circumstanțele, 
le protejează în mod adecvat pe o perioadă 
corespunzătoare de timp și cu o acoperire 
teritorială adecvată, ținând seama de 
interesele sale legitime și de interesele 
legitime, în special interesele comerciale, 
ale celorlalți participanți la acțiune.

(1) În cazul în care rezultatele pot da 
naștere unor aplicații comerciale sau 
industriale, participantul care deține aceste 
rezultate poate examina posibilitatea 
protejării lor și, în cazul în care este posibil 
și justificat având în vedere circumstanțele, 
le poate proteja în mod adecvat pe o 
perioadă rezonabilă de timp și cu o 
acoperire teritorială adecvată, ținând seama 
de interesul public, de interesele sale 
legitime și de interesele legitime, în special 
interesele comerciale, ale celorlalți 
participanți la acțiune.

Or. en

Amendamentul 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care rezultatele pot da 
naștere unor aplicații comerciale sau 
industriale, participantul care deține aceste 
rezultate examinează posibilitatea protejării 
lor și, în cazul în care este posibil și 
justificat având în vedere circumstanțele, le 
protejează în mod adecvat pe o perioadă 
corespunzătoare de timp și cu o acoperire 
teritorială adecvată, ținând seama de 
interesele sale legitime și de interesele 
legitime, în special interesele comerciale, 
ale celorlalți participanți la acțiune.

(1) În cazul în care rezultatele pot da 
naștere unor aplicații comerciale sau 
industriale, sau se poate prevedea în mod 
rezonabil că pot, participantul care deține 
aceste rezultate examinează posibilitatea 
protejării lor și, în cazul în care este posibil 
și justificat având în vedere circumstanțele, 
le protejează în mod adecvat pe o perioadă 
corespunzătoare de timp și cu o acoperire 
teritorială adecvată, ținând seama de 
interesele sale legitime și de interesele 
legitime, în special interesele comerciale, 
ale celorlalți participanți la acțiune.

Or. en



PE492.788v01-00 34/127 AM\907844RO.doc

RO

Amendamentul 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al 
legislației naționale sau lipsei 
potențialului de exploatare comercială, cu 
excepția cazului în care participantul 
intenționează să le transfere unei alte 
entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau într-o țară asociată în 
vederea protejării acestora, el informează 
Comisia sau organismul de finanțare 
înaintea diseminării acestor rezultate. 
Comisia poate să își asume proprietatea 
asupra acestor rezultate, în numele Uniunii 
sau al organismului de finanțare, și ia 
măsurile necesare pentru protecția lor 
adecvată.

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta, el informează 
Comisia sau organismul de finanțare 
înaintea diseminării acestor rezultate. 
Comisia poate să își asume proprietatea 
asupra acestor rezultate, în numele Uniunii 
sau al organismului de finanțare, și ia 
măsurile necesare pentru protecția lor 
adecvată, ținând seama de interesul public 
și având în atenție maximizarea difuzării 
rezultatelor. 

Or. en

Amendamentul 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
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naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială, cu excepția cazului 
în care participantul intenționează să le 
transfere unei alte entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau într-o țară asociată 
în vederea protejării acestora, el 
informează Comisia sau organismul de 
finanțare înaintea diseminării acestor 
rezultate. Comisia poate să își asume 
proprietatea asupra acestor rezultate, în 
numele Uniunii sau al organismului de 
finanțare, și ia măsurile necesare pentru 
protecția lor adecvată.

naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială, cu excepția cazului 
în care participantul intenționează să le 
transfere unei alte entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau într-o țară asociată 
în vederea protejării acestora, el 
informează Comisia sau organismul de 
finanțare înaintea diseminării acestor 
rezultate. Comisia poate să își asume 
proprietatea asupra acestor rezultate, în 
numele Uniunii sau al organismului de 
finanțare și cu acordul participantului 
proprietar, și ia măsurile necesare pentru 
protecția lor adecvată.

Or. en

Amendamentul 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială, cu excepția cazului 
în care participantul intenționează să le 
transfere unei alte entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau într-o țară asociată 
în vederea protejării acestora, el 
informează Comisia sau organismul de 
finanțare înaintea diseminării acestor 
rezultate. Comisia poate să își asume 
proprietatea asupra acestor rezultate, în 
numele Uniunii sau al organismului de 
finanțare, și ia măsurile necesare pentru 
protecția lor adecvată.

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială sau industrială, cu 
excepția cazului în care participantul 
intenționează să le transfere unei alte 
entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau într-o țară asociată în vederea 
protejării acestora, el informează Comisia 
sau organismul de finanțare înaintea 
diseminării acestor rezultate. Comisia 
poate să își asume proprietatea asupra 
acestor rezultate, în numele Uniunii sau al 
organismului de finanțare, și ia măsurile 
necesare pentru protecția lor adecvată.

Or. en
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Amendamentul 642
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială, cu excepția cazului 
în care participantul intenționează să le 
transfere unei alte entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau într-o țară asociată 
în vederea protejării acestora, el 
informează Comisia sau organismul de 
finanțare înaintea diseminării acestor 
rezultate. Comisia poate să își asume 
proprietatea asupra acestor rezultate, în 
numele Uniunii sau al organismului de 
finanțare, și ia măsurile necesare pentru 
protecția lor adecvată.

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială sau industrială, cu 
excepția cazului în care participantul 
intenționează să le transfere unei alte 
entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau într-o țară asociată în vederea 
protejării acestora, el informează Comisia 
sau organismul de finanțare înaintea 
diseminării acestor rezultate. Comisia 
poate să își asume proprietatea asupra 
acestor rezultate, în numele Uniunii sau al 
organismului de finanțare, și ia măsurile 
necesare pentru protecția lor adecvată.

Or. en

Amendamentul 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi 
diseminate până când Comisia sau 

Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi 
diseminate până când Comisia sau 
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organismul de finanțare nu a luat o decizie 
sau până când nu a decis că își asumă 
dreptul de proprietate și a luat măsurile 
necesare pentru a asigura protecția lor. 
Acordul de grant stabilește termene în 
acest sens.

organismul de finanțare nu a decis dacă își 
asumă sau nu dreptul de proprietate și a 
luat măsuri adaptate circumstanțelor
pentru a asigura protecția lor. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens.

Or. en

Amendamentul 644
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi 
diseminate până când Comisia sau 
organismul de finanțare nu a luat o decizie 
sau până când nu a decis că își asumă 
dreptul de proprietate și a luat măsurile 
necesare pentru a asigura protecția lor. 
Acordul de grant stabilește termene în 
acest sens.

Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi 
diseminate până când Comisia sau 
organismul de finanțare nu a luat o decizie 
sau până când nu a decis că își asumă 
dreptul de proprietate și a luat măsurile 
necesare pentru a asigura protecția lor. 
Acordul de grant model stabilește termene 
în acest sens.

Or. en

Amendamentul 645
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora 
din alte motive decât lipsa potențialului de 

(3) În cazul în care un participant care a
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora 
din alte motive decât lipsa potențialului de 
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exploatare comercială, acesta informează 
Comisia sau organismul de finanțare care 
poate continua sau prelungi protecția prin 
asumarea drepturilor de proprietate. 
Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Acordul de grant stabilește 
termene în acest sens.

exploatare comercială, în termen de cinci 
ani de la încheierea acțiunii, acesta 
informează Comisia sau organismul de 
finanțare care, cu acordul participantului 
care le deține, poate continua sau prelungi 
protecția prin asumarea drepturilor de 
proprietate. Comisia sau organismul de 
finanțare iau decizia în termen de 45 de 
zile. Participantul nu se poate opune decât 
dacă poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Acordul de grant stabilește 
termene în acest sens.

Or. en

Justificare

Modificări sugerate de coordonatorii DESCA.

Amendamentul 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora 
din alte motive decât lipsa potențialului de 
exploatare comercială, acesta informează 
Comisia sau organismul de finanțare care 
poate continua sau prelungi protecția prin 
asumarea drepturilor de proprietate. 
Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Acordul de grant stabilește 
termene în acest sens.

(3) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora, 
acesta informează Comisia sau organismul 
de finanțare care poate continua sau 
prelungi protecția prin asumarea 
drepturilor de proprietate. Participantul nu 
se poate opune decât dacă poate demonstra 
că acest fapt i-ar prejudicia în mod 
semnificativ interesele sale legitime. 
Acordul de grant stabilește termene în 
acest sens.

Or. en
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Justificare

Motivele pentru care un participant dorește să renunțe la protecție sau nu solicită 
prelungirea acesteia nu sunt relevante pentru decizia Comisiei sau organismului de finanțare 
de a continua/extinde protecția sau nu.

Amendamentul 647
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora 
din alte motive decât lipsa potențialului de 
exploatare comercială, acesta informează 
Comisia sau organismul de finanțare care 
poate continua sau prelungi protecția prin 
asumarea drepturilor de proprietate. 
Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Acordul de grant stabilește 
termene în acest sens.

(3) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora 
din alte motive decât lipsa potențialului de 
exploatare comercială, acesta informează 
Comisia sau organismul de finanțare care 
poate continua sau prelungi protecția prin 
asumarea drepturilor de proprietate. 
Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Acordul de grant model 
stabilește termene în acest sens.

Or. en

Amendamentul 648
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare participant care a primit 
finanțare din partea UE depune toate 
eforturile pentru a exploata rezultatele pe 
care le deține în scopuri de cercetare sau 
comerciale sau pentru a se asigura că 

(1) Fiecare participant care a primit 
finanțare din partea UE depune toate 
eforturile pentru a exploata rezultatele pe 
care le deține în scopuri de cercetare sau 
comerciale sau pentru a se asigura că 
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acestea sunt exploatate de o altă entitate 
juridică în aceste scopuri, în special prin 
transferul rezultatelor sau acordarea de 
licențe în conformitate cu articolul 41.

acestea sunt exploatate de o altă entitate 
juridică în aceste scopuri, în special prin 
transferul rezultatelor sau acordarea de 
licențe în conformitate cu articolul 41.
Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin 
activități precum standardizare.

Or. en

Justificare

Standardizarea joacă un rol important în diseminarea rezultatelor cercetării și ar trebui, de 
aceea, menționată explicit.

Amendamentul 649
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare participant care a primit 
finanțare din partea UE depune toate 
eforturile pentru a exploata rezultatele pe 
care le deține în scopuri de cercetare sau 
comerciale sau pentru a se asigura că 
acestea sunt exploatate de o altă entitate 
juridică în aceste scopuri, în special prin 
transferul rezultatelor sau acordarea de 
licențe în conformitate cu articolul 41.

(1) Fiecare participant care a primit 
finanțare din partea UE depune toate 
eforturile pentru a exploata rezultatele pe 
care le deține sau pentru a se asigura că 
acestea sunt exploatate de o altă entitate 
juridică în aceste scopuri, în special prin 
transferul rezultatelor sau acordarea de 
licențe în conformitate cu articolul 41.

Or. en

Justificare

Cf. inserarea unei definiții mai complete a conceptului de „exploatare” la articolul 2, pentru 
toate normele privind participarea.

Amendamentul 650
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare participant care a primit 
finanțare din partea UE depune toate 
eforturile pentru a exploata rezultatele pe 
care le deține în scopuri de cercetare sau 
comerciale sau pentru a se asigura că 
acestea sunt exploatate de o altă entitate 
juridică în aceste scopuri, în special prin 
transferul rezultatelor sau acordarea de 
licențe în conformitate cu articolul 41.

(1) Fiecare participant care a primit 
finanțare din partea UE depune toate 
eforturile pentru a exploata rezultatele pe 
care le deține în scopuri de cercetare, 
dezvoltare, inovare sau în scopuri 
comerciale sau pentru a se asigura că 
acestea sunt exploatate de o altă entitate 
juridică în aceste scopuri, în special prin 
transferul rezultatelor sau acordarea de 
licențe în conformitate cu articolul 41.

Or. en

Amendamentul 651
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind exploatarea în acordul de grant. 
Orice astfel de obligații suplimentare sunt 
precizate în programul de lucru sau planul 
de lucru.

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind exploatarea în acordul de grant. 
Orice astfel de obligații suplimentare sunt 
precizate în programul de lucru sau planul 
de lucru. În cazul în care programul de 
activitate este orientat către abordarea 
problemelor societale majore (sănătate, 
climă, biodiversitate), exploatarea, 
transferul și acordarea de licențe asupra 
rezultatelor se realizează în conformitate 
cu principiile de acordare a licențelor de 
acces global, pentru a asigura o absorbție 
maximă a soluțiilor inovatoare în 
interesul public, și pentru a crește 
accesibilitatea rezultatelor cercetării 
pentru cei afectați.

Or. en
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Amendamentul 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva unor restricții eventuale ca 
urmare a protejării drepturilor de 
proprietate intelectuală, a unor norme de 
securitate sau interese comerciale legitime, 
fiecare participant diseminează cât mai 
rapid posibil, prin mijloace adecvate, 
rezultatele pe care le deține. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens.

(2) Sub rezerva unor restricții eventuale ca
urmare a protejării drepturilor de 
proprietate intelectuală, a unor norme de 
securitate sau interese comerciale legitime, 
fiecare participant diseminează cât mai 
rapid posibil, prin mijloace adecvate, 
rezultatele pe care le deține. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens. În 
privința provocărilor societale majore 
(sănătate, climă, biodiversitate), 
acordarea licențelor pentru rezultate către 
părți terțe se realizează din oficiu în 
condiții neexclusive, astfel încât să 
permită concurența imediată și să 
favorizeze în consecință accesibilitatea 
globală.

Or. en

Amendamentul 653
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind diseminarea în acordul de grant.

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind diseminarea în acordul de grant.
Orice astfel de obligații suplimentare sunt 
precizate în programul de lucru sau 
planul de lucru.

Or. en
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Amendamentul 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
promovează un acces deschis.

Or. en

Justificare

Ca regulă generală, trebuie oferit un acces deschis la publicațiile de cercetare, acoperind 
costurile accesului deschis online la aceste publicații. Cu toate acestea, accesul liber este 
limitat la publicațiile de cercetare. În ceea ce privește accesul și accesul deschis la rezultate, 
a se vedea AM 85 din proiectul de raport al raportorului.

Amendamentul 655
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. Acest acord se realizează 
automat, cu scopul de a asigura accesul 
public online gratuit la publicațiile de 
cercetare finanțate de UE cât mai curând 
sau, în orice caz, în termen de șase luni de 
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cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

la apariția lor într-un jurnal științific. 
Toate cheltuielile implicate de oferirea 
unui astfel de acces sunt acoperite din 
fondurile UE. În ceea ce privește 
diseminarea altor rezultate, inclusiv a 
datelor de cercetare, acordul de grant poate 
stabili termenii și condițiile în care poate fi 
oferit accesul liber la aceste rezultate, în 
special cu privire la cercetarea de frontieră 
ERC sau în alte domenii adecvate, de 
exemplu, în cazurile în care există motive 
imperative de interes public, rezultatele 
cercetărilor din domeniul sănătății 
publice sunt puse la dispoziție gratuit..

Or. es

Justificare

Accesul online public deschis trebuie oferit automat și cât mai curând pentru publicațiile de 
cercetare UE sau, în orice caz, în termen de șase luni de la publicarea lor într-o revistă 
științifică.

Amendamentul 656
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă ca principiu un acces deschis, cu 
excepția cazurilor în care se justifică 
satisfăcător sau se prevede o altă 
modalitate în termenii și condițiile 
prevăzute din acordul de grant. Modelul de 
bază este accesul public online gratuit la 
publicațiile de cercetare finanțate de UE 
pentru cetățenii sindicatelor și 
companiilor din Uniune, în termen de 
șase luni de la publicarea într-o revistă 
științifică care practică dubla revizie. 
Cheltuielile aferente deschiderii accesului 
pot fi acoperite, atunci când este cazul, 
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din fondurile Uniunii destinate acestui 
lucru. Rolul și funcționarea 
infrastructurilor și fondurilor digitale în 
privința vizibilității și difuzării rezultatelor 
cercetării din cadrul Orizont 2020 ar 
trebui consolidate. În ceea ce privește 
diseminarea altor rezultate, inclusiv a 
datelor de cercetare, acordul de grant poate 
stabili termenii și condițiile în care poate fi 
oferit accesul liber la aceste rezultate, în 
special cu privire la cercetarea de frontieră 
ERC sau în alte domenii adecvate.

Or. en

Amendamentul 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă, ca politică de principiu, un acces 
deschis cât mai rapid, în vederea accesării 
publice gratuite a publicațiilor de 
cercetare finanțate de Uniune, și în orice 
caz în termen de șase luni de la 
publicarea într-o revistă științifică cu 
revizie dublă, în conformitate cu termenii 
și condițiile prevăzute în acordul de grant. 
În ceea ce privește diseminarea altor 
rezultate, inclusiv a datelor de cercetare, 
acordul de grant stabilește termenii și 
condițiile în care poate fi oferit accesul 
liber la aceste rezultate, în special cu 
privire la cercetarea de frontieră ERC sau 
în alte domenii de interes public, cum ar fi 
sănătatea publică, mediul sau alte 
interese societale majore.

Or. en
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Amendamentul 658
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor științifice, se oferă 
un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul-model de grant.

Or. en

Amendamentul 659
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă, ca politică de principiu, un acces 
deschis, în vederea accesării publice 
gratuite a publicațiilor de cercetare 
finanțate de Uniune, în termen de șase 
luni de la publicarea într-o revistă 
științifică cu revizie dublă, în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute în 
acordul de grant. În ceea ce privește 
diseminarea altor rezultate, inclusiv a 
datelor de cercetare, acordul de grant poate 
stabili termenii și condițiile în care poate fi 
oferit accesul digital liber la aceste 
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rezultate, în special cu privire la cercetarea 
de frontieră ERC sau în alte domenii 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 660
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare care 
descriu, interpretează sau analizează date, 
cunoștințe sau informații obținute ca 
rezultat direct al finanțării Orizont 2020, 
se poate acorda un acces deschis pe termen 
lung, în conformitate cu termenii și 
condițiile prevăzute în acordul de grant. În 
ceea ce privește diseminarea altor rezultate, 
inclusiv a datelor de cercetare, acordul de 
grant poate stabili termenii și condițiile în 
care poate fi oferit accesul liber pe termen 
lung la aceste rezultate, în special cu 
privire la cercetarea de frontieră ERC sau 
în alte domenii adecvate.

Or. en

Amendamentul 661
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
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de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate. Accesul 
liber la rezultatele cercetării este limitat 
pentru a asigura respectarea DPI, în 
special în privința țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 662
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerile includ un plan de gestionare 
și comunicare a datelor, pentru a se 
asigura o administrare și o punere la 
dispoziție cât mai extinsă și liberă a 
datelor, în vederea maximizării beneficiul
public, avându-se totodată în atenție 
faptul că comunicarea trebuie să ia 
întotdeauna în considerare consolidarea 
valorii pe termen lung a datelor, care 
poate necesita o perioadă limitată de 
utilizare exclusivă a rezultatelor 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerile includ un plan de gestionare 



AM\907844RO.doc 49/127 PE492.788v01-00

RO

și comunicare a datelor, pentru a se 
asigura o administrare și o punere la 
dispoziție cât mai extinsă și liberă a 
datelor, având totodată în atenție și 
necesitatea circumstanțială a utilizării 
exclusive a rezultatelor cercetării pentru o 
perioadă limitată.

Or. en

Amendamentul 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul deschis la publicațiile de 
cercetare apărute după încheierea unui 
proiect este susținut printr-o sumă 
forfetară, care se plătește la sfârșitul 
proiectului.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că adesea activitățile de publicare se realizează după terminarea 
proiectului curent (în timpul acestuia activitățile de diseminare fiind acoperite din fondurile 
alocate proiectului), trebuie prevăzute mijloace de a acoperi costurile de diseminare și 
costurile implicate de accesul liber și după încheierea proiectului. Pentru a evita un sistem de 
rambursare complicat, o sumă forfetară care urmează să fie plătită la finalul proiectului este 
considerată opțiunea cea mai viabilă pentru a realiza acest lucru.

Amendamentul 665
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a administra corespunzător și a 
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oferi un acces deschis facil la datele 
cercetărilor, Comisia creează și 
gestionează un acces liber online la 
Biblioteca Europeană de Cercetare.

Or. en

Amendamentul 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se transmite o notificare prealabilă 
celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare. În urma 
notificării, un participant se poate opune 
diseminării dacă demonstrează că aceasta 
ar putea aduce prejudicii semnificative 
intereselor sale legitime legate de 
rezultatele sau informațiile preexistente. În 
astfel de cazuri, activitatea de diseminare 
nu poate avea loc până când nu se iau 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens.

Se transmite o notificare prealabilă 
celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare, cu excepția 
cazului în care s-a convenit altceva în 
acordul de consorțiu. În urma notificării, 
un participant se poate opune diseminării 
dacă demonstrează că aceasta ar putea 
aduce prejudicii semnificative intereselor 
sale legitime legate de rezultatele sau 
informațiile preexistente. În astfel de 
cazuri, activitatea de diseminare nu poate 
avea loc până când nu se iau măsurile 
corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens.

Or. en

Amendamentul 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se transmite o notificare prealabilă Se transmite o notificare prealabilă 



AM\907844RO.doc 51/127 PE492.788v01-00

RO

celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare. În urma 
notificării, un participant se poate opune 
diseminării dacă demonstrează că aceasta 
ar putea aduce prejudicii semnificative 
intereselor sale legitime legate de 
rezultatele sau informațiile preexistente. În 
astfel de cazuri, activitatea de diseminare 
nu poate avea loc până când nu se iau 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens.

celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare. În urma 
notificării, un participant se poate opune 
diseminării dacă demonstrează că aceasta 
ar putea aduce prejudicii semnificative 
intereselor sale legitime legate de 
rezultatele sau informațiile preexistente. În 
astfel de cazuri, activitatea de diseminare 
nu poate avea loc până când nu se iau 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul de 
grant stabilește termene rezonabile în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 668
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se transmite o notificare prealabilă 
celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare. În urma 
notificării, un participant se poate opune 
diseminării dacă demonstrează că aceasta 
ar putea aduce prejudicii semnificative 
intereselor sale legitime legate de 
rezultatele sau informațiile preexistente. În 
astfel de cazuri, activitatea de diseminare 
nu poate avea loc până când nu se iau 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens.

Se transmite o notificare prealabilă 
celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare. În urma 
notificării, un participant se poate opune 
diseminării dacă demonstrează că aceasta 
ar putea aduce prejudicii semnificative 
intereselor sale legitime legate de 
rezultatele sau informațiile preexistente. În 
astfel de cazuri, activitatea de diseminare 
nu poate avea loc până când nu se iau 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul-
model de grant stabilește termene în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 669
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ceea ce privește diseminarea 
rezultatelor, acordul de consorțiu 
stabilește termenii și condițiile în care se 
acordă accesul liber la aceste rezultate, în 
special în cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

Or. en

(Legat de amendamentul 86; PE489.632v01-00)

Justificare

Acordurile de negociere cu privire la diseminarea rezultatelor în acordurile de consorțiu în 
locul acordurilor de grant permite partenerilor din consorțiu să adapteze acordurile cu 
privire la diseminarea rezultatelor lor la circumstanțele lor particulare.

Amendamentul 670
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant.

(3) În cursul perioadei acțiunii și pentru o 
perioadă de un an de la încheierea 
acesteia, la cererea Comisiei, fiecare 
participant raportează Comisiei sau 
organismului de finanțare activitățile sale 
de exploatare și diseminare a rezultatelor 
Pentru a asigura monitorizarea și 
diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant.

Or. en
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Justificare

Modificări sugerate de coordonatorii DESCA.

Amendamentul 671
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant.

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant. Pentru a 
asigura transparența, rapoartele sunt 
puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 672
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant.

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant. Pentru a 
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asigura transparența, rapoartele sunt 
puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 673
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Accesul la cererile de brevet, 
standarde, publicații sau orice alte 
mijloace de difuzare, inclusiv în format 
electronic, referitoare la rezultatele 
cercetării aferente este acordat 
persoanelor cu dizabilități în aceleași 
condiții ca și pentru orice alt cetățean.

Or. es

Justificare

Trebuie garantat accesul persoanelor cu dizabilități la rezultate în aceleași condiții ca și 
pentru orice altă persoană.

Amendamentul 674
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru o difuzare mai eficientă și mai 
productivă a rezultatelor, și pentru ca 
acestea să-și atingă potențialul maxim 
pentru societate, se promovează 
angajamentul între comunitatea științifică 
și cetățenii, societatea civilă, orașe, 
autoritățile locale, regionale și naționale, 
industrie și alte părți interesate din 
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domeniul economic.

Or. en

Amendamentul 675
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Toate cererile de brevet, standarde, 
publicații sau orice alte mijloace de 
difuzare, inclusiv în format electronic, 
referitoare la rezultatele sunt puse în mod 
accesibil la dispoziția persoanelor cu 
dizabilități în aceleași condiții ca și pentru 
orice alt cetățean.

Or. en

Justificare

Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă un acces egal la cererile de brevete, standarde și 
publicații sau la orice alte mijloace de diseminare, inclusiv în formă electronică, legate de 
rezultatele proiectelor finanțate de Orizont 2020, cu atât mai mult atunci când este vorba de 
fonduri publice.

Amendamentul 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Toate cererile de brevet, standarde, 
publicații sau orice alte mijloace de 
difuzare, inclusiv în format electronic, 
referitoare la rezultatele sunt puse în mod 
accesibil la dispoziția persoanelor cu 
dizabilități în aceleași condiții ca și pentru 
orice alt cetățean.
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Or. en

Amendamentul 677
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau reglementările în cazul 
fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care 
alți participanți se bucură încă de drepturi 
de acces la rezultatele care urmează să fie 
transferate, participantul care are intenția 
să transfere rezultatele transmite o 
notificare prealabilă tuturor celorlalți 
participanți, precum și informații suficiente 
privind posibilul nou proprietar al 
rezultatelor, pentru a permite celorlalți 
participanți să analizeze efectul transferului 
asupra exercitării posibile a drepturilor lor 
de acces.

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau angajamentele 
contractuale în cazul fuziunilor și 
achizițiilor, în cazul în care alți participanți 
se bucură încă de drepturi de acces la 
rezultatele care urmează să fie transferate, 
participantul care are intenția să transfere 
rezultatele transmite o notificare prealabilă 
tuturor celorlalți participanți, precum și 
informații suficiente privind posibilul nou 
proprietar al rezultatelor, pentru a permite 
celorlalți participanți să analizeze efectul 
transferului asupra exercitării posibile a 
drepturilor lor de acces.

Or. en

Amendamentul 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau reglementările în cazul 
fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care 
alți participanți se bucură încă de drepturi 
de acces la rezultatele care urmează să fie 
transferate, participantul care are intenția 

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau reglementările în cazul 
fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care 
alți participanți se bucură încă de drepturi 
de acces la rezultatele care urmează să fie 
transferate, cu excepția cazului în care se 
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să transfere rezultatele transmite o 
notificare prealabilă tuturor celorlalți 
participanți, precum și informații suficiente 
privind posibilul nou proprietar al 
rezultatelor, pentru a permite celorlalți 
participanți să analizeze efectul transferului 
asupra exercitării posibile a drepturilor lor 
de acces.

prevede altceva în acordul de consorțiu, 
participantul care are intenția să transfere 
rezultatele transmite o notificare prealabilă 
tuturor celorlalți participanți, precum și 
informații suficiente privind posibilul nou 
proprietar al rezultatelor, pentru a permite 
celorlalți participanți să analizeze efectul 
transferului asupra exercitării posibile a 
drepturilor lor de acces.

Or. en

Amendamentul 679
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau reglementările în cazul 
fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care 
alți participanți se bucură încă de drepturi 
de acces la rezultatele care urmează să fie 
transferate, participantul care are intenția 
să transfere rezultatele transmite o 
notificare prealabilă tuturor celorlalți 
participanți, precum și informații suficiente 
privind posibilul nou proprietar al 
rezultatelor, pentru a permite celorlalți 
participanți să analizeze efectul transferului 
asupra exercitării posibile a drepturilor lor 
de acces.

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau reglementările în cazul 
fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care 
alți participanți se bucură încă de drepturi 
de acces sau pot încă solicita acordarea 
drepturilor de acces la rezultatele care 
urmează să fie transferate, participantul 
care are intenția să transfere rezultatele 
transmite o notificare prealabilă tuturor 
celorlalți participanți, precum și informații 
suficiente privind posibilul nou proprietar
al rezultatelor, pentru a permite celorlalți 
participanți să analizeze efectul transferului 
asupra exercitării posibile a drepturilor lor 
de acces.

Or. en

Amendamentul 680
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma notificării, un participant se 
poate opune transferului de proprietate în 
cazul în care demonstrează că transferul 
avut în considerare ar afecta în mod 
negativ exercitarea drepturilor sale de 
acces. În acest caz, transferul nu poate 
avea loc până când nu se ajunge la un 
acord între participanții în cauză. Acordul 
de grant stabilește termene în acest sens.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul transferului propriilor rezultate, obligația de a păstra potențialele drepturi de acces 
ale altor părți este suficientă, iar dreptul de a obiecta nu mai este, prin urmare, necesar. 
Posibilitatea de a obiecta poate conduce la blocade și ar trebui, de aceea, eliminată.

Amendamentul 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma notificării, un participant se poate 
opune transferului de proprietate în cazul 
în care demonstrează că transferul avut în 
considerare ar afecta în mod negativ 
exercitarea drepturilor sale de acces. În 
acest caz, transferul nu poate avea loc până 
când nu se ajunge la un acord între 
participanții în cauză. Acordul de grant 
stabilește termene în acest sens.

În urma notificării, un participant se poate 
opune transferului de proprietate în cazul 
în care demonstrează că transferul avut în 
considerare ar afecta în mod negativ 
exercitarea drepturilor sale de acces. În 
acest caz, transferul nu poate avea loc până 
când nu se ajunge la un acord între 
participanții în cauză. Acordul de grant 
stabilește termene rezonabile în acest sens.

Or. en

Amendamentul 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un participant - fără autorizația altui 
participant, dar cu condiția ca ceilalți 
participanți să fie informați în scris și ca 
cesionarul să-și dea acordul scris că-și 
asumă obligațiile care decurg din acordul 
de grant și din acordul de consorțiu - își 
poate transmite noile cunoștințe:
(a) entităților sale afiliate;
(b) oricărei părți care achiziționează toate 
sau o parte substanțială a activelor sale; 
sau 
(c) oricărei entități care îl succedă ca 
urmare a unei fuziuni sau consolidări a 
părții respective cu o astfel de entitate.

Or. fr

Justificare

Acest amendament va evita birocrația inutilă în cazul unei fuziuni sau a unei achiziții. În 
cazul în care cumpărătorul este de acord să-și asume toate drepturile și obligațiile care 
decurg din contractul original, nu are rost să se impună acordul scris expres al tuturor 
părților (ceea ce ar cauza întârzieri semnificative, în special în proiectele cu mai mulți 
participanți).

Amendamentul 683
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate, ca toate 
obligațiile suplimentare privind 
exploatarea să fie respectate și ca 
rezultatele să fie transferate unei entități 
juridice stabilite pe teritoriul unui stat 
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exploatare oricărei entități juridice, inclusiv 
în mod exclusiv.

membru sau al unui stat asociat, 
participantul care deține rezultatele poate 
acorda licențe sau poate oferi sub o altă 
formă dreptul de exploatare oricărei entități 
juridice, inclusiv în mod exclusiv. În cazul 
în care un participant intenționează să 
transfere un rezultat unei entități juridice 
stabilite într-o țară care nu este asociată 
la programul Orizont 2020, participantul 
solicită aprobarea tuturor celorlalți 
participanți la acțiune. În cazul în care 
participanții intenționează să exploateze 
rezultatele printr-o schemă exclusivă, 
aceștia indică acest lucru în propunerea 
prezentată.

Or. en

Amendamentul 684
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, inclusiv 
în mod exclusiv.

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, inclusiv 
în mod exclusiv. În cazul în care 
rezultatele care aparțin unui participant 
pot fi folosite pentru a face față unor 
provocări societale majore (sănătate, 
climă, biodiversitate) și participantul 
transferă drepturile unei alte părți, 
transferul are loc în conformitate cu 
principiile „acordării de licențe de acces 
global”, ceea ce înseamnă într-un mod în 
care se asigură absorbția maximă a 
rezultatelor și reducerea obstacolelor 
pentru inovările viitoare.
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Amendamentul 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, 
inclusiv în mod exclusiv.

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice.
Posibilitatea acordării licențelor în mod 
exclusiv este excepțională și nu trebuie să 
intre în conflict cu obiectivul difuzării și 
exploatării maxime a rezultatelor.
Termenii pentru condițiile de acordare se 
precizează în acordul de grant.

Or. en

Amendamentul 686
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, inclusiv 
în mod exclusiv.

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea de către participantul 
care deține rezultatele, respectivul 
participant poate acorda licențe sau poate 
oferi sub o altă formă dreptul de exploatare 
a rezultatelor oricărei entități juridice, 
inclusiv în mod exclusiv. Se pot acorda 
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licențe exclusive pentru rezultate, cu 
condiția confirmării în scris de către toți 
ceilalți participanți implicați că renunță la 
drepturile lor de acces la acestea.

Or. de

Justificare

Trebuie prevăzut explicit că drepturile exclusive pot di acordate numai cu condiția ca toți 
ceilalți participanți implicați să semneze o renunțare.

Amendamentul 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, inclusiv 
în mod exclusiv.

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și ca toate 
obligațiile suplimentare privind 
exploatarea să fie respectate de către 
participantul care deține rezultatele, 
respectivul participant poate acorda licențe 
sau poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare a rezultatelor oricărei entități 
juridice, inclusiv în mod exclusiv. Se pot 
acorda licențe exclusive pentru rezultate, 
cu condiția confirmării în scris de către 
toți ceilalți participanți că renunță la 
drepturile lor de acces la acestea.

Or. en

Justificare

Acest alineat ar trebui să fie mai precis, pentru a evita neînțelegerile. În caz contrar, s-ar 
putea înțelege că licențele pot fi acordate numai dacă toți își îndeplinesc obligațiile de 
exploatare. Se pare că garantarea drepturilor de acces ale celorlalți participanți și acordarea 
de licențe exclusive nu se pot realiza concomitent; prin urmare, trebuie precizat clar că este 
necesară o renunțare.
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Amendamentul 688
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, inclusiv 
în mod exclusiv.

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și ca toate 
obligațiile suplimentare privind 
exploatarea să fie respectate de către 
participantul care deține rezultatele, 
respectivul participant poate acorda licențe 
sau poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare a rezultatelor oricărei entități 
juridice, inclusiv în mod exclusiv. Se pot 
acorda licențe exclusive pentru rezultate, 
cu condiția confirmării în scris de către 
toți ceilalți participanți că renunță la 
drepturile lor de acces la acestea.

Or. en

Justificare

Pentru mai multă claritate, trebuie precizat că licențele exclusive se pot acorda numai dacă 
toți participanții renunță la drepturile lor de acces la informațiile preexistente/rezultatele la 
care se referă licența.

Amendamentul 689
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, Comisia sau organismul de 
finanțare poate obiecta la transferul de 
proprietate sau la acordarea unei licențe 
exclusive unor părți terțe stabilite într-o 
țară terță neasociată la „Orizont 2020”, 
dacă consideră că transferul sau licența 

(1) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, Comisia sau organismul de 
finanțare poate obiecta la transferul de 
proprietate sau la acordarea unei licențe 
exclusive unor părți terțe stabilite într-o 
țară terță neasociată la „Orizont 2020”, 
dacă consideră că transferul sau licența 
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respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii sau este incompatibilă 
cu principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea.

respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii sau este incompatibilă 
cu principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea, ori că este probabil să 
obstrucționeze accesul la produsele 
rezultante într-un mod prejudiciabil 
pentru interesul public (și anume în cazul 
noilor medicamente și tehnologii medicale 
capabile să salveze vieți).

Or. en

Amendamentul 690
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, Comisia sau organismul de 
finanțare poate obiecta la transferul de 
proprietate sau la acordarea unei licențe 
exclusive unor părți terțe stabilite într-o 
țară terță neasociată la „Orizont 2020”, 
dacă consideră că transferul sau licența 
respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii sau este incompatibilă 
cu principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea.

(3) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, în acordul de grant se 
poate prevedea că Comisia, organismul de 
finanțare sau orice participant la acțiune 
pot obiecta la transferul de proprietate sau 
la acordarea unei licențe exclusive unor 
părți terțe stabilite într-o țară terță 
neasociată la „Orizont 2020”, dacă 
consideră că transferul sau licența 
respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii sau este incompatibilă 
cu principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea.

Or. en

Justificare

Transferul rezultatelor către entități juridice stabilite în afara țărilor participante sau 
asociate la Orizont 2020 ar trebui să solicite o autorizație prealabilă din partea 
participanților la acțiune, pentru a evita ca informațiile deținute de un participant cu privire 
la cunoștințele acumulate să fie transferate unor companii din afara UE. Această măsură 
contribuie la protecția și menținerea competitivității UE.
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Amendamentul 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, Comisia sau organismul de 
finanțare poate obiecta la transferul de 
proprietate sau la acordarea unei licențe 
exclusive unor părți terțe stabilite într-o 
țară terță neasociată la „Orizont 2020”, 
dacă consideră că transferul sau licența 
respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii sau este incompatibilă 
cu principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea.

(3) În ceea ce privește rezultatele generate 
de participanții care au primit finanțare din 
partea Uniunii, Comisia sau organismul de 
finanțare poate obiecta la transferul de 
proprietate sau la acordarea unei licențe 
exclusive unor părți terțe stabilite pe 
teritoriul Uniunii sau într-o țară terță 
neasociată la „Orizont 2020”, dacă 
consideră că transferul sau licența 
respectivă nu este în conformitate cu 
interesele de dezvoltare a competitivității 
economiei Uniunii sau este incompatibilă 
cu principiile etice sau cu considerentele 
privind securitatea.

Or. en

Amendamentul 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În astfel de cazuri, transferul drepturilor de 
proprietate sau acordarea licenței exclusive 
nu se realizează decât în cazul în care 
Comisia sau organismul de finanțare se 
asigură că se vor pune în aplicare măsuri 
de salvgardare corespunzătoare.

În astfel de cazuri, transferul drepturilor de 
proprietate sau acordarea licenței exclusive 
nu se realizează decât în cazul în care 
Comisia, organismul de finanțare sau 
participantul la acțiune se asigură că se 
vor pune în aplicare măsuri de salvgardare 
corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 693
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, acordul de grant prevede 
obligativitatea notificării prealabile a 
Comisiei sau a organismului de finanțare 
cu privire la orice intenție de transfer al 
drepturilor de proprietate sau de acordare a 
unei licențe exclusive. Acordul de grant 
stabilește termene în acest sens.

Dacă este cazul, acordul de grant prevede 
obligativitatea notificării prealabile a 
Comisiei, a organismului de finanțare sau 
a oricărui participant la acțiune cu privire 
la orice intenție de transfer al drepturilor de 
proprietate sau de acordare a unei licențe 
exclusive. Acordul-model de grant 
stabilește termene în acest sens.

Or. en

Justificare

Transferul rezultatelor către entități juridice stabilite în afara țărilor participante sau 
asociate la Orizont 2020 ar trebui să solicite o autorizație prealabilă din partea 
participanților la acțiune, pentru a evita ca informațiile deținute de un participant cu privire 
la cunoștințele acumulate să fie transferate unor companii din afara UE. Această măsură 
contribuie la protecția și menținerea competitivității UE.

Amendamentul 694
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, acordul de grant prevede 
obligativitatea notificării prealabile a 
Comisiei sau a organismului de finanțare 
cu privire la orice intenție de transfer al 
drepturilor de proprietate sau de acordare a 
unei licențe exclusive. Acordul de grant 
stabilește termene în acest sens.

Dacă este cazul, acordul de grant prevede 
obligativitatea notificării prealabile a 
Comisiei, a organismului de finanțare sau 
a oricărui participant la acțiune cu privire 
la orice intenție de transfer al drepturilor de 
proprietate sau de acordare a unei licențe 
exclusive. Acordul de grant stabilește 
termene în acest sens.
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Or. en

Amendamentul 695
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
În cazul în care cercetarea se efectuează 
într-un domeniu relevant pentru 
sănătatea publică, acordarea licenței 
pentru rezultatele cercetării publice este 
condiționată de realizarea unor 
medicamente, diagnostice și proceduri 
global accesibile.

Or. de

Justificare

Rezultatele cercetării publice trebuie să fie accesibile tuturor. Beneficiile sociale ar trebui 
luate, prin urmare, în considerare în contextul cercetării europene, alături de excelența 
științifică. Aceasta include accesul global la medicamentele vitale.

Amendamentul 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participanții identifică informațiile 
preexistente pentru acțiunea lor, în orice 
mod, în cadrul unui acord scris.

Participanții identifică informațiile 
preexistente necesare pentru acțiunea lor, 
în orice mod, în cadrul unui acord scris.

Or. fr
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Amendamentul 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Principiile care guvernează drepturile 
de acces definite în prezentul articol 
constituie o precondiție minimală, care 
poate fi extinsă la discreția tuturor 
participanților și printr-un acord între 
aceștia în cazul unei acțiuni specifice.

Or. fr

Amendamentul 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris.

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris și se obține direct de 
la participantul proprietar al rezultatelor 
sau al informațiilor preexistente, cu 
excepția cazului în care participanții au 
convenit altfel.
Renunțarea la drepturile de acces se poate 
face doar de la caz la caz, după generarea 
unui anume rezultat sau informație, cu 
excepția cazului în care participanții au 
convenit altfel.

Or. en

Amendamentul 699
Vicky Ford, Christian Ehler
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris.

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris. Renunțarea la 
drepturile de acces se poate face doar de 
la caz la caz, după generarea unui anume 
rezultat sau informație.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează să se asigure că partenerii nu sunt supuși presiunilor pentru a semna 
renunțări cu caracter general în acordul de consorțiu.

Amendamentul 700
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris.

(1) Orice cerere de obținere a drepturilor de 
acces sau renunțarea la drepturile de acces 
se realizează în scris cu excepția cazului în 
care participanții au convenit altfel.

Or. en

Amendamentul 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția cazului în care se convine eliminat
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altfel de către proprietarul rezultatelor 
sau al informațiilor preexistente pentru 
care se solicită accesul, drepturile de 
acces nu includ dreptul de a acorda sub-
licențe.

Or. en

Amendamentul 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participanții la aceeași acțiune se 
informează reciproc, înainte de a adera la 
acordul de grant, cu privire la orice 
constrângere juridică sau limită privind 
acordarea accesului la informațiile lor 
preexistente. Orice acord încheiat ulterior 
de un participant cu privire la informațiile 
preexistente garantează posibilitatea 
exercitării oricăror drepturi de acces.

(3) Participanții la aceeași acțiune se 
informează reciproc, înainte de a adera la 
acordul de grant, cu privire la orice 
constrângere juridică sau limită privind 
acordarea accesului la informațiile lor 
preexistente. Orice acord încheiat ulterior 
de un participant cu privire la informațiile 
preexistente garantează posibilitatea 
exercitării oricăror drepturi de acces.
Comisia sau organismul de finanțare sunt 
informate cu privire la restricții înaintea 
încheierii acordului de grant și 
examinează impactul pe care restricțiile îl 
au sau îl vor avea asupra realizării 
obiectivelor proiectului respectiv.

Or. fr

Justificare

Intenția amendamentului este de a nu permite ca lista excluderilor de la drepturile de acces 
să cuprindă elemente care ar fi necesare pentru a atinge obiectivele acțiunii. pe de altă parte, 
excluderile sunt necesare în cazurile în care informațiile preexistente fac obiectul unui 
contract (de exemplu, contractele legate de confidențialitate sau de transferul materialelor) 
sau al unor licențe cu părți terțe.

Amendamentul 703
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul acordării drepturilor de 
acces, condițiile echitabile și rezonabile 
pot însemna scutirea de redevență.

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul ar trebui eliminat, pentru că poate conduce la neînțelegeri: „scutirea de redevență” 
este doar unul dintre aspectele posibile ale condițiilor echitabile și rezonabile.

Amendamentul 704
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul acordării drepturilor de 
acces, condițiile echitabile și rezonabile 
pot însemna scutirea de redevență.

eliminat

Or. en

Justificare

Cf. introducerea unei definiții a „condițiilor echitabile și rezonabile” în articolul 2.

Amendamentul 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un participant se bucură de drepturi de (1) Un participant se bucură de drepturi de 
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acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă accesul îi este 
necesar pentru a-și desfășura activitatea 
în cadrul acțiunii.

acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune.

Or. en

Amendamentul 706
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar
pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 
acțiunii.

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă rezultatele îi sunt 
necesare pentru a-și desfășura activitatea 
în cadrul acțiunii.

Or. en

Amendamentul 707
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar
pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 
acțiunii.

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă rezultatele îi sunt 
necesare pentru a-și desfășura activitatea 
în cadrul acțiunii.

Or. en

Justificare

Dreptul de „acces” este înlocuit cu „rezultate” sau „informații preexistente”, întrucât 
rezultatele sau cunoștințele anterioare sunt necesare pentru a justifica „dreptul de acces”.



AM\907844RO.doc 73/127 PE492.788v01-00

RO

Amendamentul 708
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 
accesul îi este necesar pentru a-și 
desfășura activitatea în cadrul acțiunii, sub 
rezerva oricăror restricții în temeiul 
articolului 43 alineatul (3).

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 
informațiile preexistente îi sunt necesare
pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 
acțiunii, sub rezerva oricăror restricții în 
temeiul articolului 43 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Dreptul de „acces” este înlocuit cu „rezultate” sau „informații preexistente”, întrucât 
rezultatele sau cunoștințele anterioare sunt necesare pentru a justifica „dreptul de acces”.

Amendamentul 709
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 
accesul îi este necesar pentru a-și 
desfășura activitatea în cadrul acțiunii, sub 
rezerva oricăror restricții în temeiul 
articolului 43 alineatul (3).

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 
informațiile preexistente îi sunt necesare
pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 
acțiunii, sub rezerva oricăror restricții în 
temeiul articolului 43 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 710
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar
pentru a exploata propriile sale rezultate.

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă rezultatele îi sunt 
necesare pentru a exploata propriile sale 
rezultate.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 711
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar
pentru a exploata propriile sale rezultate.

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă rezultatele îi sunt 
necesare pentru a exploata propriile sale 
rezultate.

Or. en

Justificare

Modificare sugerată pentru o orientare mai pronunțată către cercetare și inovare și pentru o 
mai mare apropiere de limbajul cercetătorilor: într-un proiect realizat în colaborare, discuția 
se referă la ceea ce vor să obțină împreună participanții, ce brevet/date/etc. le va fi necesar 
pentru aceasta și modul în care vor folosi rezultatele. Discuția nu poartă în sine asupra 
acordării sau neacordării drepturilor de acces.
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Amendamentul 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi 
de acces se acordă în condiții echitabile și 
rezonabile.

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel, astfel de drepturi de acces se acordă 
în condiții echitabile și rezonabile.

Or. en

Amendamentul 713
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi 
de acces se acordă în condiții echitabile și 
rezonabile.

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel, astfel de drepturi de acces se acordă 
în condiții echitabile și rezonabile.

Or. en

Justificare

Modificare sugerată pentru o orientare mai pronunțată către cercetare și inovare și pentru o 
mai mare apropiere de limbajul cercetătorilor: într-un proiect realizat în colaborare, discuția 
se referă la ceea ce vor să obțină împreună participanții, ce brevet/date/etc. le va fi necesar 
pentru aceasta și modul în care vor folosi rezultatele. Discuția nu poartă în sine asupra 
acordării sau neacordării drepturilor de acces.

Amendamentul 714
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi de 
acces se acordă în condiții echitabile și 
rezonabile.

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi de 
acces se acordă în condiții echitabile și 
rezonabile sau cu scutire de redevențe.

Or. en

Justificare

Trebuie să fie complet la latitudinea participanților să decidă asupra condițiilor de acces la 
rezultatele cercetării. Acestea pot fi echitabile și rezonabile, sau pot consta în scutirea de 
redevențe.

Amendamentul 715
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 
accesul îi este necesar pentru a exploata 
propriile sale rezultate, sub rezerva oricăror 
restricții în temeiul articolului 43 alineatul 
(3).

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 
informațiile preexistente îi sunt necesare
pentru a exploata propriile sale rezultate, 
sub rezerva oricăror restricții în temeiul 
articolului 43 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 716
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 

(2) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la informațiile preexistente deținute 
de un alt participant la aceeași acțiune dacă 
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accesul îi este necesar pentru a exploata 
propriile sale rezultate, sub rezerva oricăror 
restricții în temeiul articolului 43 alineatul 
(3).

informațiile preexistente îi sunt necesare
pentru a exploata propriile sale rezultate, 
sub rezerva oricăror restricții în temeiul 
articolului 43 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Modificare sugerată pentru o orientare mai pronunțată către cercetare și inovare și pentru o 
mai mare apropiere de limbajul cercetătorilor: într-un proiect realizat în colaborare, discuția 
se referă la ceea ce vor să obțină împreună participanții, ce brevet/date/etc. le va fi necesar 
pentru aceasta și modul în care vor folosi rezultatele. Discuția nu poartă în sine asupra 
acordării sau neacordării drepturilor de acces.

Amendamentul 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi 
de acces se acordă în condiții echitabile și 
rezonabile.

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel, astfel de drepturi de acces se acordă 
în condiții echitabile și rezonabile.

Or. en

Amendamentul 718
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi 
de acces se acordă în condiții echitabile și 
rezonabile.

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel, astfel de drepturi de acces se acordă 
în condiții echitabile și rezonabile.

Or. en
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Justificare

Modificare sugerată pentru o orientare mai pronunțată către cercetare și inovare și pentru o 
mai mare apropiere de limbajul cercetătorilor: într-un proiect realizat în colaborare, discuția 
se referă la ceea ce vor să obțină împreună participanții, ce brevet/date/etc. le va fi necesar 
pentru aceasta și modul în care vor folosi rezultatele. Discuția nu poartă în sine asupra 
acordării sau neacordării drepturilor de acces.

Amendamentul 719
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate afiliată stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară asociată
beneficiază de astfel de drepturi de acces la 
rezultate sau la informațiile preexistente, în 
aceleași condiții, în cazul în care acest 
acces este necesar pentru exploatarea 
rezultatelor generate de participantul la 
care este afiliată, cu excepția cazului în 
care se prevede altfel în acordul de 
consorțiu.

(3) O entitate afiliată beneficiază de astfel 
de drepturi de acces la rezultate sau la 
informațiile preexistente, în condiții 
echitabile și rezonabile, în cazul în care 
aceste rezultate sau informații 
preexistente sunt necesare pentru 
exploatarea rezultatelor generate de 
participantul la care este afiliată, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
acordul de consorțiu. Accesul se solicită și 
se obține direct de la participantul care 
deține rezultatele sau informațiile 
preexistente.

Or. en

Justificare

Restricționarea la „statele membre sau statele asociate” ar putea prejudicia exploatarea 
rezultatelor și nu reflectă natura globalizată a activităților de cercetare. Ultimele sugestii 
sunt necesare pentru monitorizare, dată fiind sfera extinsă a drepturilor de acces pentru 
entitățile afiliate în Orizont 2020 (nu doar în cazurile în care entitatea afiliată este 
proprietara rezultatelor).

Amendamentul 720
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate afiliată stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară asociată beneficiază 
de astfel de drepturi de acces la rezultate 
sau la informațiile preexistente, în aceleași 
condiții, în cazul în care acest acces este 
necesar pentru exploatarea rezultatelor 
generate de participantul la care este 
afiliată, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în acordul de consorțiu.

(3) În condițiile stabilite la articolul 43 
alineatul (1) litera (a), o entitate afiliată 
stabilită într-un stat membru sau într-o țară 
asociată beneficiază de astfel de drepturi de 
acces la rezultate și la informațiile 
preexistente, în condiții echitabile și 
rezonabile, în cazul în care aceste rezultate 
sau informații preexistente sunt necesare
pentru exploatarea rezultatelor generate de 
participantul la care este afiliată, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
acordul de consorțiu.

Or. en

Justificare

Pentru o mai mare claritate „aceleași condiții” a fost înlocuit cu „condiții echitabile și 
rezonabile”. De asemenea, este preferabil să se precizeze că drepturile de acces ale afiliaților 
trebuie solicitate și obținute de la participantul care este în posesia informațiilor preexistente 
sau a rezultatelor, astfel încât acesta să poată asigura trasabilitatea lor (în condițiile stabilite 
la articolul 43 alineatul (1) litera (a)).

Amendamentul 721
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se poate formula o cerere de obținere a 
drepturilor de acces în temeiul alineatelor 
(1), (2) și (3) în termen de maxim un an 
după încheierea acțiunii. Totuși, 
participanții pot stabili un termen diferit.

(4) Se poate formula o cerere de obținere a 
drepturilor de acces în temeiul alineatelor 
(1), (2) și (3) în termen de maxim un an 
după încheierea acțiunii sau după 
terminarea participării participantului 
solicitant la acțiune. Totuși, participanții 
pot stabili un termen diferit.

Or. en
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Justificare

Pentru a trata și situația particulară a participanților care se retrag din acțiune înaintea 
încheierii acesteia.

Amendamentul 722
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se poate formula o cerere de obținere a 
drepturilor de acces în temeiul alineatelor 
(1), (2) și (3) în termen de maxim un an 
după încheierea acțiunii. Totuși, 
participanții pot stabili un termen diferit.

(4) Se poate formula o cerere de obținere a 
drepturilor de acces în temeiul alineatelor 
(1), (2) și (3) în termen de maxim un an 
după încheierea acțiunii sau după 
terminarea participării participantului 
solicitant la acțiune. Totuși, participanții 
pot stabili un termen diferit.

Or. en

Justificare

Pentru a trata și situația particulară a participanților care se retrag din acțiune înaintea 
încheierii acesteia.

Amendamentul 723
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46 eliminat
Drepturi de acces pentru Uniune și statele 
membre
(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a 
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primit finanțare din partea Uniunii. 
Aceste drepturi de acces sunt limitate la 
utilizări necomerciale și neconcurențiale.
Aceste drepturi de acces se acordă cu 
scutire de redevențe.
(2) În ceea ce privește acțiunile în cadrul 
activității „Societăți sigure” din cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”, 
instituțiile și organismele Uniunii, precum 
și autoritățile naționale ale statelor 
membre beneficiază, în scopul dezvoltării, 
punerii în aplicare și monitorizării 
politicilor sau programelor lor în acest 
domeniu, de drepturi de acces la 
rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Fără a 
aduce atingere articolului 43 alineatul 
(2), aceste drepturi de acces includ dreptul 
de a autoriza părți terțe să utilizeze 
rezultatele în cadrul unor achiziții publice 
pentru dezvoltarea de capacități în 
domenii în care dimensiunea pieței este 
foarte limitată și în care există riscul unor 
disfuncționalități ale pieței, și în cazul în 
care există un interes public predominant.
Un astfel de acces se acordă cu scutire de 
redevențe, cu excepția cazului în care 
rezultatele sunt utilizate în cadrul unor 
achiziții publice. În acest caz accesul se 
acordă în condiții echitabile și rezonabile 
care urmează să fie convenite. Finanțarea 
Uniunii primită pentru producerea de 
rezultate trebuie să fie luată pe deplin în 
considerare pentru stabilirea condițiilor 
echitabile și rezonabile. În ceea ce 
privește informațiile clasificate, se aplică 
normele Comisiei privind securitatea.

Or. en

Amendamentul 724
Vicky Ford, Christian Ehler
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Aceste 
drepturi de acces sunt limitate la utilizări 
necomerciale și neconcurențiale.

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Aceste 
drepturi de acces sunt limitate la utilizări 
necomerciale și neconcurențiale și nu 
includ dreptul la sub-licență. Uniunea 
oferă dovezi suficiente participantului-
proprietar, potrivit cărora drepturile de 
acces vor contribui la dezvoltarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
programelor sau politicilor Uniunii.

Or. en

Justificare

Modificări sugerate de coordonatorii DESCA.

Amendamentul 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Aceste 
drepturi de acces sunt limitate la utilizări 
necomerciale și neconcurențiale.

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Drepturile de 
acces la rezultate nu se extind la 
informațiile preexistente ale 
participanților, nici măcar în cazul în care 
acestea sunt necesare pentru utilizarea 
rezultatelor. Aceste drepturi de acces sunt 
limitate la utilizări necomerciale și 
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neconcurențiale.

Or. en

Amendamentul 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Aceste 
drepturi de acces sunt limitate la utilizări 
necomerciale și neconcurențiale.

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 727
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste drepturi de acces se acordă cu 
scutire de redevențe.

Aceste drepturi de acces se acordă în 
condițiile ce urmează a fi convenite.

Or. en

Justificare

Modificări sugerate de coordonatorii DESCA.
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Amendamentul 728
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește acțiunile în cadrul 
activității „Societăți sigure” din cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”, 
instituțiile și organismele Uniunii, precum 
și autoritățile naționale ale statelor 
membre beneficiază, în scopul dezvoltării, 
punerii în aplicare și monitorizării 
politicilor sau programelor lor în acest 
domeniu, de drepturi de acces la
rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Fără a 
aduce atingere articolului 43 alineatul 
(2), aceste drepturi de acces includ dreptul 
de a autoriza părți terțe să utilizeze 
rezultatele în cadrul unor achiziții publice 
pentru dezvoltarea de capacități în 
domenii în care dimensiunea pieței este 
foarte limitată și în care există riscul unor 
disfuncționalități ale pieței, și în cazul în 
care există un interes public predominant.

eliminat

Un astfel de acces se acordă cu scutire de 
redevențe, cu excepția cazului în care 
rezultatele sunt utilizate în cadrul unor 
achiziții publice. În acest caz accesul se 
acordă în condiții echitabile și rezonabile 
care urmează să fie convenite. Finanțarea 
Uniunii primită pentru producerea de 
rezultate trebuie să fie luată pe deplin în 
considerare pentru stabilirea condițiilor 
echitabile și rezonabile. În ceea ce 
privește informațiile clasificate, se aplică 
normele Comisiei privind securitatea.

Or. en

Justificare

Eliminare sugerată de coordonatorii DESCA, întrucât eventualele dificultăți legate de dreptul 
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de acces pe care le-ar putea atrage după sine rezultatele ar putea descuraja sau frâna 
exploatarea viitoare a activităților, inclusiv pentru că nu există o limită în timp, iar 
participanții vor trebui să țină evidența restricțiilor posibile timp de mulți ani.

Amendamentul 729
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește acțiunile în cadrul 
activității „Societăți sigure” din cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”, 
instituțiile și organismele Uniunii, precum 
și autoritățile naționale ale statelor membre 
beneficiază, în scopul dezvoltării, punerii 
în aplicare și monitorizării politicilor sau 
programelor lor în acest domeniu, de 
drepturi de acces la rezultatele unui 
participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii. Fără a aduce atingere 
articolului 43 alineatul (2), aceste drepturi 
de acces includ dreptul de a autoriza părți 
terțe să utilizeze rezultatele în cadrul unor 
achiziții publice pentru dezvoltarea de 
capacități în domenii în care dimensiunea 
pieței este foarte limitată și în care există 
riscul unor disfuncționalități ale pieței, și în 
cazul în care există un interes public 
predominant.

(2) În ceea ce privește acțiunile în cadrul 
activității „Societăți sigure” din cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”, și al 
activității „Sănătatea, schimbările 
demografice și starea de bine” din pilonul 
„Provocări societale”, instituțiile și 
organismele Uniunii, precum și autoritățile 
naționale ale statelor membre beneficiază, 
în scopul dezvoltării, punerii în aplicare și 
monitorizării politicilor sau programelor 
lor în acest domeniu, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Fără a aduce 
atingere articolului 43 alineatul (2), aceste 
drepturi de acces includ dreptul de a 
autoriza părți terțe să utilizeze rezultatele 
în cadrul unor achiziții publice pentru 
dezvoltarea de capacități în domenii în care 
dimensiunea pieței este foarte limitată și în 
care există riscul unor disfuncționalități ale 
pieței, și în cazul în care există un interes 
public predominant.

Or. en

Justificare

Din rațiuni de preeminență a interesului public, UE ar trebui să aibă acces la rezultatele 
cercetărilor pe care le-a finanțat în activitățile legate de provocările societale.
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Amendamentul 730
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește acțiunile în cadrul 
activității „Societăți sigure” din cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”, 
instituțiile și organismele Uniunii, precum 
și autoritățile naționale ale statelor membre 
beneficiază, în scopul dezvoltării, punerii 
în aplicare și monitorizării politicilor sau 
programelor lor în acest domeniu, de 
drepturi de acces la rezultatele unui 
participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii. Fără a aduce atingere 
articolului 43 alineatul (2), aceste drepturi 
de acces includ dreptul de a autoriza părți 
terțe să utilizeze rezultatele în cadrul unor 
achiziții publice pentru dezvoltarea de 
capacități în domenii în care dimensiunea 
pieței este foarte limitată și în care există 
riscul unor disfuncționalități ale pieței, și în 
cazul în care există un interes public 
predominant.

(2) În ceea ce privește acțiunile din cadrul 
obiectivelor specifice ale capitolului 
„Provocări societale”, instituțiile și 
organismele Uniunii, precum și autoritățile 
naționale ale statelor membre beneficiază, 
în scopul dezvoltării, punerii în aplicare și 
monitorizării politicilor sau programelor 
lor în acest domeniu, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Fără a aduce 
atingere articolului 43 alineatul (2), aceste 
drepturi de acces includ dreptul de a 
autoriza părți terțe să utilizeze rezultatele 
în cadrul unor achiziții publice pentru 
dezvoltarea de capacități în domenii în care 
există riscul unor disfuncționalități ale 
pieței sau în cazul în care există un interes 
public predominant.

Or. en

Amendamentul 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește acțiunile în cadrul 
activității „Societăți sigure” din cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”, 
instituțiile și organismele Uniunii, precum 

(2) În ceea ce privește acțiunile în cadrul 
activității „Societăți sigure” din cadrul 
obiectivului specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”, 
instituțiile și organismele Uniunii, precum 



AM\907844RO.doc 87/127 PE492.788v01-00

RO

și autoritățile naționale ale statelor membre 
beneficiază, în scopul dezvoltării, punerii 
în aplicare și monitorizării politicilor sau 
programelor lor în acest domeniu, de 
drepturi de acces la rezultatele unui 
participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii. Fără a aduce atingere 
articolului 43 alineatul (2), aceste drepturi 
de acces includ dreptul de a autoriza părți 
terțe să utilizeze rezultatele în cadrul unor 
achiziții publice pentru dezvoltarea de 
capacități în domenii în care dimensiunea 
pieței este foarte limitată și în care există 
riscul unor disfuncționalități ale pieței, și în 
cazul în care există un interes public 
predominant.

și autoritățile naționale și regionale ale 
statelor membre beneficiază, în scopul 
dezvoltării, punerii în aplicare și 
monitorizării politicilor sau programelor 
lor în acest domeniu, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Fără a aduce 
atingere articolului 43 alineatul (2), aceste 
drepturi de acces includ dreptul de a 
autoriza părți terțe să utilizeze rezultatele 
în cadrul unor achiziții publice pentru 
dezvoltarea de capacități în domenii în care 
dimensiunea pieței este foarte limitată și în 
care există riscul unor disfuncționalități ale 
pieței, și în cazul în care există un interes 
public predominant.

Or. en

Amendamentul 732
Christian Ehler

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 1 – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAZURI SPECIFICE eliminat
Dispoziții specifice
(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate, acordul de 
grant poate stabili dispoziții specifice, în 
special cu privire la modificarea 
compoziției consorțiului, informațiile 
clasificate, exploatarea, diseminarea, 
transferul și acordarea de licențe privind 
rezultatele.
(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor de cercetare noi sau 
existente, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind utilizatorii 
infrastructurii.
(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
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poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu 
privire la participanți, cercetători și la 
oricare dintre părțile vizate de acțiune.
(4) În cazul acțiunilor de formare și 
mobilitate, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind angajamentele 
cercetătorilor care beneficiază de acțiune, 
dreptul de proprietate, drepturile de acces 
și transferabilitate.
(5) În cazul acțiunilor de coordonare și 
sprijin, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice, în special privind 
dreptul de proprietate, drepturile de acces, 
exploatare și diseminare.
(6) În cazul instrumentului pentru IMM-
uri și a granturilor oferite de organisme 
de finanțare rezervate IMM-urilor, 
acordul de grant poate stabili dispoziții 
specifice, în special privind dreptul de 
proprietate, drepturile de acces, 
exploatare și diseminare.
(7) În cazul Comunităților cunoașterii și 
inovării ale EIT, acordul de grant poate 
stabili dispoziții specifice, în special 
privind dreptul de proprietate, drepturile 
de acces, exploatare și diseminare.

Or. en

Amendamentul 733
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 eliminat
Dispoziții specifice
(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate, acordul de 
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grant poate stabili dispoziții specifice, în 
special cu privire la modificarea 
compoziției consorțiului, informațiile 
clasificate, exploatarea, diseminarea, 
transferul și acordarea de licențe privind 
rezultatele.
(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor de cercetare noi sau 
existente, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind utilizatorii 
infrastructurii.
(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu 
privire la participanți, cercetători și la 
oricare dintre părțile vizate de acțiune.
(4) În cazul acțiunilor de formare și 
mobilitate, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind angajamentele 
cercetătorilor care beneficiază de acțiune, 
dreptul de proprietate, drepturile de acces 
și transferabilitate.
(5) În cazul acțiunilor de coordonare și 
sprijin, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice, în special privind 
dreptul de proprietate, drepturile de acces, 
exploatare și diseminare.
(6) În cazul instrumentului pentru IMM-
uri și a granturilor oferite de organisme 
de finanțare rezervate IMM-urilor, 
acordul de grant poate stabili dispoziții 
specifice, în special privind dreptul de 
proprietate, drepturile de acces, 
exploatare și diseminare.
(7) În cazul Comunităților cunoașterii și 
inovării ale EIT, acordul de grant poate 
stabili dispoziții specifice, în special 
privind dreptul de proprietate, drepturile 
de acces, exploatare și diseminare.

Or. en
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Amendamentul 734
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții specifice Dispoziții specifice pentru anumite tipuri 
de acțiuni

Or. en

Amendamentul 735
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate, acordul de 
grant poate stabili dispoziții specifice, în 
special cu privire la modificarea 
compoziției consorțiului, informațiile 
clasificate, exploatarea, diseminarea, 
transferul și acordarea de licențe privind 
rezultatele.

(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate sau activități 
justificate din rațiuni de sănătate publică, 
acordul de grant poate stabili dispoziții 
specifice, în special cu privire la 
modificarea compoziției consorțiului, 
informațiile clasificate, exploatarea, 
diseminarea, transferul și acordarea de 
licențe privind rezultatele.

Or. es

Justificare

Motivele legate de sănătatea publică ar trebui incluse ca bază pentru stabilirea unor 
dispoziții specifice în acordul de grant, referitoare la diseminare, informații clasificate etc..

Amendamentul 736
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate, acordul de 
grant poate stabili dispoziții specifice, în 
special cu privire la modificarea 
compoziției consorțiului, informațiile 
clasificate, exploatarea, diseminarea, 
transferul și acordarea de licențe privind 
rezultatele.

(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de „Provocările societale”, 
acordul de grant poate stabili dispoziții 
specifice, în special cu privire la 
modificarea compoziției consorțiului, 
informațiile clasificate, exploatarea, 
diseminarea, transferul și acordarea de 
licențe privind rezultatele.

Or. en

Amendamentul 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor de cercetare noi sau 
existente, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind utilizatorii 
infrastructurii.

(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor ori institutelor de 
cercetare noi sau existente, acordul de 
grant poate stabili dispoziții specifice 
privind utilizarea infrastructurii și a 
institutului.

Or. de

Justificare

Dispozițiile specifice trebuie să se aplice și institutelor stabilite de curând ca parte a 
competiției Orizont 2020.

Amendamentul 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor de cercetare noi sau 
existente, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind utilizatorii 
infrastructurii.

(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
funcționării infrastructurilor de cercetare 
noi sau existente, acordul de grant poate 
stabili dispoziții specifice privind accesul 
utilizatorilor infrastructurii.

Or. en

Justificare

Pentru a acoperi o parte din costurile infrastructurilor europene de cercetare prin taxe de 
utilizare, ar trebui prevăzute, în diferiții piloni O2020, fonduri care să permită cercetătorilor 
să aibă acces la infrastructură.

Amendamentul 739
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu privire 
la participanți, cercetători și la oricare 
dintre părțile vizate de acțiune.

(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră sau al acțiunilor 
legate de o provocare societală care se 
încadrează în secțiunea „sănătate, 
schimbări demografice și starea de bine” 
a capitolului „Schimbări societale”, 
acordul de grant poate stabili dispoziții 
specifice, în special privind drepturile de 
acces, transferabilitatea și diseminarea, cu 
privire la participanți, cercetători și la 
oricare dintre părțile vizate de acțiune.

Or. es

Justificare

Trebuie incluse și acțiunile legate de sănătate, schimbări demografice și starea de bine; 
acordurile de grant pentru astfel de acțiuni pot include dispoziții specifice privind 
diseminarea, informațiile clasificate etc..
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Amendamentul 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu privire 
la participanți, cercetători și la oricare 
dintre părțile vizate de acțiune.

(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră sau al acțiunilor 
legate de o provocare societală, acordul de 
grant stabilește dispoziții specifice, în 
special privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu privire 
la participanți, cercetători și la oricare 
dintre părțile vizate de acțiune.

Or. en

Amendamentul 741
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu privire 
la participanți, cercetători și la oricare 
dintre părțile vizate de acțiune.

(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră sau al acțiunilor de 
cercetare din cadrul pilonului „Provocări 
societale”, acordul de grant stabilește
dispoziții specifice, în special privind 
drepturile de acces, transferabilitatea și 
diseminarea, cu privire la participanți, 
cercetători și la oricare dintre părțile vizate 
de acțiune.

Or. en

Amendamentul 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unei inovații extrem de 
relevante pentru nevoile țărilor în curs de 
dezvoltare, inclusiv în domeniul sănătății 
globale, Comisia introduce în acordul de 
grant condiții de acordare a licenței care 
să îmbunătățească accesul și să scadă 
prețurile produselor biomedicale în țările 
în curs de dezvoltare prin intermediul 
unor „condiții de licență pentru uz 
umanitar”.

Or. en

Amendamentul 743
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul cercetărilor în care există un 
interes public preeminent (de exemplu, 
cercetări cu potențial pentru dezvoltarea 
unui medicament care poate salva vieți, a 
unui vaccin sau a unui dispozitiv de 
diagnosticare), licența de acces global 
(definită la articolul 40 alineatul (1)) 
garantează disponibilitatea unui 
tratament abordabil pentru toți cetățenii 
Uniunii, precum și pentru pacienții din 
țările cu venituri scăzute și medii.

Or. en

Amendamentul 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Articolul 47a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47a
Parteneriatele public-privat 

(1) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020], Orizont 2020 poate fi pus în 
aplicare prin parteneriate public-privat, 
cu condiția ca toți partenerii implicați să 
se angajeze să susțină dezvoltarea și 
aplicarea Orizont 2020.
(2) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate și implementate într-un mod 
deschis și transparent, pe baza unei 
evaluări efectuate de experți independenți, 
în conformitate cu articolul 37 din 
prezentul regulament.
Evaluarea se realizează pe baza 
următoarelor criterii:
(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii și valoarea adăugată a 
instrumentului parteneriatelor public-
privat;
(b) amploarea impactului asupra 
competitivității, creșterii economice 
durabile și aspectelor socioeconomice, 
prin definirea unor obiective societale și 
de competitivitate clare și măsurabile, 
precum crearea de locuri de muncă și 
obiective educaționale/de formare, dar și 
prin asumarea de responsabilități în 
sensul atingerii acestor obiective.
(3) Comisia poate încredința sarcinile 
legate de execuția bugetului unor 
parteneriate public-privat, cu condiția 
respectării criteriilor de mai jos și a 
includerii acestora într-un acord 
contractual:
(a) angajamentul pe termen lung și o 
contribuție echilibrată a tuturor 
partenerilor, bazate pe o viziune comună 
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și obiective clar definite;
(b) nivelul resurselor necesare și 
capacitatea de a atrage investiții 
suplimentare în domeniul cercetării și 
inovării;
(c) o definire clară a rolurilor partenerilor 
și indicatori-cheie ai performanței agreați, 
pe perioada aleasă;
(d) complementaritatea cu alte 
componente ale programului 
Orizont 2020 și alinierea la agenda 
strategică a Uniunii în materie de 
cercetare și inovare; 
(e) implicarea în parteneriat a tuturor 
partenerilor interesați, de la nivelul 
întregului lanț valoric, inclusiv a 
utilizatorilor finali, a IMM-urilor și a 
institutelor de cercetare.
(4) Normele privind participarea și 
difuzarea, precum și procedurile de 
evaluare și selectare a propunerilor care 
implică parteneriate public-private create 
sau finanțate în cadrul Orizont 2020 
respectă în totalitate Regulamentul (UE) 
nr. XX/XX [Regulamentul financiar].
(5) Implicarea Uniunii în aceste 
parteneriate poate lua una dintre 
următoarele forme:
(a) contribuții financiare din partea 
Uniunii pentru proiectele implementate în 
comun în temeiul articolului 187 din 
TFUE, în cadrul celui de-al șaptelea 
Program-cadru, sub rezerva modificării 
actele lor de bază, luând pe deplin în 
considerare rezultatele analizei cost-
beneficiu, care se realizează în cadrul 
evaluării de impact prevăzute pentru acest 
instrument, precum și îndeplinirea 
criteriilor stabilite la alineatul (2) din 
prezentul articol; pentru noi parteneriate 
public-privat instituite în temeiul 
articolului 187 din TFUE, și pentru alte 
organisme de finanțare menționate la 
articolul [55 alineatul (1) litera (b) 
punctele (v) sau (vii)] din Regulamentul 



AM\907844RO.doc 97/127 PE492.788v01-00

RO

(UE) nr. XX/XX [Regulamentul 
financiar]. Acest tip de parteneriate este 
pus în aplicare doar în cazul în care 
domeniul de aplicare al obiectivelor 
urmărite și nivelul resurselor necesare 
justifică acest lucru și dacă alte forme de 
parteneriat nu vor îndeplini obiectivele 
sau nu vor genera mobilizările necesare; 
(b) încheierea unui acord contractual 
între partenerii menționați la alineatul 
(1), care specifică obiectivele 
parteneriatului, angajamentele respective 
ale partenerilor, indicatorii-cheie de 
performanță și rezultatele care urmează 
să fie obținute, inclusiv identificarea 
activităților de cercetare și inovare care 
necesită sprijin din partea Orizont 2020.

Or. de

Justificare

Parteneriatele public-privat (PPP) ar trebui constituite doar atunci când acest instrument 
prezintă valoare adăugată (din punctul de vedere al participării industriale, al mobilizării 
fondurilor private sau al consolidării competitivității unui întreg lanț valoric etc.) față de alte 
instrumente posibile.  Caracterul particular al acestui tip de finanțare a cercetării este luat 
astfel în considerare fără a permite devieri de la normele privind participarea. Aceasta 
corespunde imperativului simplificării.

Amendamentul 745
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 47a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47a
În cazul acțiunilor într-un domeniu de 
importanță pentru sănătatea publică, 
acordul de grant stabilește dispoziții 
privind accesibilitatea universală a 
rezultatelor cercetării, prin strategii de
transfer de tehnologie responsabile din 
punct de vedere social .
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Or. de

Justificare

Rezultatele cercetării publice trebuie să fie accesibile tuturor. Beneficiile sociale ar trebui 
luate, prin urmare, în considerare în contextul cercetării europene, alături de excelența 
științifică. Aceasta include accesul global la medicamentele vitale.

Amendamentul 746
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48 eliminat
Premii
Orice premii acordate vor fi condiționate 
de acceptarea obligațiilor de publicitate 
corespunzătoare. Programul de lucru sau 
planul de lucru pot conține obligații 
specifice în ceea ce privește exploatarea și 
diseminarea.

Or. en

Amendamentul 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile specifice referitoare la 
proprietate, drepturile de acces, 
exploatare și difuzare, inclusiv dispozițiile 
de acordare a licențelor, se stabilesc 
conform condițiilor de decernare a 
premiilor, pentru a asigura o utilizare la 
maximum a rezultatelor și un acces la 
prețuri accesibile și pe scară largă la 
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rezultate.

Or. en

Amendamentul 748
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile specifice, în special cele 
referitoare la proprietate, drepturi de 
acces, exploatare și diseminare se 
stabilesc conform condițiilor de decernare 
a premiilor, pentru a asigura o utilizare la 
maximum a rezultatelor și un acces la 
prețuri accesibile și pe scară largă la 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contractantă este proprietara 
rezultatelor și a datelor obținute și acordă 
licențe neexclusive părților terțe pentru a 
exploata rezultatele în condiții echitabile 
și rezonabile.

Or. en

Amendamentul 750
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 49 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Achiziții publice, achiziții publice înainte 
de comercializare și achiziții publice de 
soluții inovatoare

Achiziții publice înainte de comercializare 
și achiziții publice de soluții inovatoare

Or. en

Justificare

Articolul 35 stabilește că finanțarea UE poate lua exclusiv forma achizițiilor publice 
precomerciale (APpC) sau a achizițiilor de soluții inovatoare (ASI), și nu este necesar să se 
prevadă un regim de proprietate intelectuală pentru alte contracte de achiziții publice în 
afara APpC sau ASI.

Amendamentul 751
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat
Achiziții publice, achiziții publice înainte 
de comercializare și achiziții publice de 
soluții inovatoare
(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în cererea de oferte, rezultatele 
generate prin achizițiile publice efectuate 
de Comisie sunt proprietatea Uniunii.
(2) Contractele privind achizițiile publice 
înainte de comercializare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil. Contractantul care produce 
rezultate în achizițiile publice înainte de 
comercializare deține cel puțin drepturile 
de proprietate intelectuală aferente. 
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Autoritățile contractante beneficiază cel 
puțin de drepturi de acces la rezultate 
scutite de redevențe, pentru uz propriu, 
precum și de dreptul de a acorda sau 
solicita contractanților să acorde licențe 
neexclusive terților pentru a exploata 
rezultatele în condiții echitabile și 
rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-
licențe. În cazul în care, după o anumită 
perioadă de la achiziția înainte de 
comercializare, un contractant nu 
reușește să exploateze comercial 
rezultatele, după cum se menționează în 
contract, acesta va transfera autorităților 
contractante orice drept de proprietate 
asupra rezultatelor.
(3) Contractele privind achizițiile publice 
de soluții inovatoare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil.

Or. en

Amendamentul 752
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat
Achiziții publice, achiziții publice înainte 
de comercializare și achiziții publice de 
soluții inovatoare
(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în cererea de oferte, rezultatele 
generate prin achizițiile publice efectuate 
de Comisie sunt proprietatea Uniunii.
(2) Contractele privind achizițiile publice 
înainte de comercializare prevăd dispoziții 



PE492.788v01-00 102/127 AM\907844RO.doc

RO

specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil. Contractantul care produce 
rezultate în achizițiile publice înainte de 
comercializare deține cel puțin drepturile 
de proprietate intelectuală aferente. 
Autoritățile contractante beneficiază cel 
puțin de drepturi de acces la rezultate 
scutite de redevențe, pentru uz propriu, 
precum și de dreptul de a acorda sau 
solicita contractanților să acorde licențe 
neexclusive terților pentru a exploata 
rezultatele în condiții echitabile și 
rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-
licențe. În cazul în care, după o anumită 
perioadă de la achiziția înainte de 
comercializare, un contractant nu 
reușește să exploateze comercial 
rezultatele, după cum se menționează în 
contract, acesta va transfera autorităților 
contractante orice drept de proprietate 
asupra rezultatelor.
(3) Contractele privind achizițiile publice 
de soluții inovatoare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil.

Or. en

Amendamentul 753
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în cererea de oferte, rezultatele 
generate prin achizițiile publice efectuate 

eliminat
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de Comisie sunt proprietatea Uniunii.

Or. en

Justificare

Întrucât articolul 35 stabilește că finanțarea UE poate lua exclusiv forma achizițiilor publice 
precomerciale (APpC) sau a achizițiilor de soluții inovatoare (ASI), nu este necesar să se 
prevadă un regim de proprietate intelectuală pentru alte contracte de achiziții publice în 
afara APpC sau ASI.

Amendamentul 754
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Inventatorul rămâne proprietarul 
rezultatelor și se acordă drepturi de 
utilizator autorităților contractante, 
pentru uz propriu, și drept de exploatare.

Or. en

Justificare

Deținerea unei PI de către inventator este o practică comună în contextul achizițiilor publice 
și trebuie să rămână regula indiferent de nivelul de finanțare al instrumentului (grant, 
achiziție, APpC sau achiziția unei soluții inovatoare). Deținerea de către UE trebuie să 
rămână excepțională, pentru cazul în care inventatorul nu reușește să exploateze rezultatele.

Amendamentul 755
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate acestea, exploatarea 
rezultatelor de către o terță parte, 
prevăzută în normele de participare și 
diseminare este limitată la satisfacerea 
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necesității Uniunii sau a statelor membre 
contractante, excluzând orice exploatare 
comercială de către părți terțe. 
Proprietarul poate refuza concesionarea 
drepturilor unor părți terțe în cazul unor 
prejudicii ale interesului său legitim.

Or. en

Justificare

Limitarea exploatării rezultatelor ar trebui să țină cont de necesitățile Uniunii, asigurând 
totodată protecția intereselor legitime ale titularului.

Amendamentul 756
Christian Ehler

Propunere de regulament
Titlul IIIa (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul IIIa
Dispoziții specifice

Or. en

Amendamentul 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Achiziții publice, achiziții publice înainte 

de comercializare și achiziții de soluții 
inovatoare

Achiziții publice, achiziții publice înainte 
de comercializare și achiziții de soluții 
inovatoare



AM\907844RO.doc 105/127 PE492.788v01-00

RO

(1) Orice achiziție publică efectuată de 
Comisie împreună cu statele membre este 
supusă normelor privind achizițiile 
publice, astfel cum au fost stabilite prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] și 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul delegat].
(2) Finanțarea din partea Uniunii poate 
lua forma unor achiziții publice înainte de 
comercializare sau a unor achiziții 
publice de soluții inovatoare efectuate de 
Comisie în colaborare cu autoritățile 
contractante din statele membre și țările 
asociate.
Procedurile privind achizițiile publice:
(a) sunt conforme cu principiile 
transparenței, nediscriminării, 
tratamentului egal, bunei gestiuni 
financiare, proporționalității și cu 
normele privind concurența și, dacă este 
cazul, cu Directivele 2004/17/CE, 
2004/18/CE și 2009/81/CE.
(b) pot prevedea condiții specifice precum 
limitarea locului efectuării activităților 
care fac obiectul achizițiilor publice 
înainte de comercializare la teritoriul 
statelor membre și a țărilor asociate la 
„Orizont 2020”, în cazuri justificate în 
mod corespunzător de obiectivele acțiunii;
(c) pot autoriza atribuirea unor contracte 
multiple în cadrul aceleiași proceduri 
(aprovizionarea de la mai mulți 
furnizori);
(d) prevăd atribuirea contractelor 
ofertelor care prezintă cel avantajoase din 
punct de vedere economic. Oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic 
din perspectiva autorității contractante 
trebuie identificată pe baza unor criterii 
legate de obiectul contractului de achiziție 
publică în cauză. Aceste criterii trebuie să 
includă, în plus față de preț sau cost, alte 
criterii legate de obiectul contractului de 
achiziție publică în cauză, cum ar fi: 
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calitatea, inclusiv meritul tehnic,
caracteristicile estetice și funcționale, 
accesibilitatea, designul pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile de mediu și de 
caracterul inovator, inclusiv, inter alia, 
soluții suplimentare inovatoare, care 
depășesc cerințele minime prevăzute în 
notificarea de contractare, documentul 
descriptiv sau invitația de confirmare a 
interesului.
(3) Contractele privind achizițiile publice 
înainte de comercializare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil. Contractantul care produce 
rezultate în achizițiile publice înainte de 
comercializare deține cel puțin drepturile 
de proprietate intelectuală aferente. 
Autoritățile contractante beneficiază cel 
puțin de drepturi de acces la rezultate 
scutite de redevențe, pentru uz propriu, 
precum și de dreptul de a acorda sau 
solicita contractanților să acorde licențe 
neexclusive terților pentru a exploata 
rezultatele în condiții echitabile și 
rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-
licențe. În cazul în care, după o anumită 
perioadă de la achiziția înainte de 
comercializare, un contractant nu 
reușește să exploateze comercial 
rezultatele, după cum se menționează în 
contract, acesta va transfera autorităților 
contractante orice drept de proprietate 
asupra rezultatelor.
(4) Contractele privind achizițiile publice 
de soluții inovatoare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil.

Or. en
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Amendamentul 758
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Premii

(1) Finanțarea din partea Uniunii poate 
lua forma unor premii, astfel cum se 
precizează în [titlul VII] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar]. Utilizarea 
premiilor va fi încurajată, însă nu ca 
substitut pentru finanțarea structurată în 
mod adecvat.
(2) Regulile concursului se stabilesc în 
programul de lucru.
(3) Regulile concurs prevăd cel puțin 
condițiile de participare, criteriile pentru 
acordarea premiului, inclusiv termenul-
limită pentru propuneri și pentru 
acordarea premiului, valoarea premiului 
și mecanismele de plată.
Premiile nu pot fi acordate direct, fără un 
concurs și vor fi publicate anual.
(4) Intrările în concurs vor fi evaluate de 
un grup de experți pe baza regulilor 
concursului publicate.
Premiile vor fi ulterior acordate de 
ordonatorul de credite responsabil, pe 
baza evaluării furnizate de grupul de 
experți care poate decide recomandarea 
acordării premiilor, în funcție de 
evaluarea calității intrărilor.
(5) Valoarea premiului nu este legată de 
costurile suportate de beneficiar.
(6) Dacă punerea în aplicare a unei 
acțiuni sau a unui program de lucru 
implică acordarea de premii unor terți de 
către un beneficiar al unui grant al 
Uniunii, acest beneficiar poate acorda 
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aceste premii în cazul în care conținutul 
minim al regulilor concursului este strict 
stabilit în decizia de acordare a grantului 
sau în acordul dintre beneficiar și 
Comisie, cu excluderea oricărui drept 
discreționar.
(7) În ceea ce privește diseminarea 
rezultatelor, se aplică titlul III din 
prezentul regulament. Orice obligații 
suplimentare privind diseminarea sau 
exploatarea rezultatelor sunt stipulate în 
regulile concursului.
(8) În cazul în care premiul nu este 
acordat în termenul-limită prevăzut în 
regulile concursului, fondurile alocate 
concursului sunt realocate în cadrul 
aceluiași obiectiv în temeiul 
regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020].

Or. en

Justificare

Deplasat de la articolele 34 și 48. Alineatele (3)-(6) conțin formularea actuală din proiectul 
de regulament financiar, încă în atenția trilogului, și pot fi eliminate dacă proiectul este 
adoptat. Alineatul (7) adaugă dispoziții esențiale pentru DPI și diseminarea rezultatelor. 
Alineatul (8) asigură faptul că fondurile alocate în cadrul ORIZONT 2020 rămân în bugetul 
CDI, în special în cazul în care noul instrument al premiilor de stimulare nu generează
efectele dorite.

Amendamentul 759
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49b
Achiziții publice, achiziții publice înainte 

de comercializare și achiziții de soluții 
inovatoare

(1) Orice achiziție publică efectuată de 
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Comisie împreună cu statele membre este 
supusă normelor privind achizițiile 
publice, astfel cum au fost stabilite prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] și 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul delegat].
(2)Finanțarea din partea Uniunii poate 
lua forma unor achiziții publice înainte de 
comercializare sau a unor achiziții
publice de soluții inovatoare efectuate de 
Comisie în colaborare cu autoritățile 
contractante din statele membre și țările 
asociate, sau de agențiile Uniunii 
împreună cu autoritățile contractante din 
statele membre și țările asociate.
Procedurile privind achizițiile publice:
(a) sunt conforme cu principiile 
transparenței, nediscriminării, 
tratamentului egal, bunei gestiuni 
financiare, proporționalității și cu 
normele privind concurența și, dacă este 
cazul, cu Directivele 2004/17/CE, 
2004/18/CE și 2009/81/CE.
(b) pot prevedea condiții specifice precum 
limitarea locului efectuării activităților 
care fac obiectul achizițiilor publice 
înainte de comercializare la teritoriul 
statelor membre și a țărilor asociate la 
„Orizont 2020”, în cazuri justificate în 
mod corespunzător de obiectivele acțiunii;
(c) pot autoriza atribuirea unor contracte 
multiple în cadrul aceleiași proceduri 
(aprovizionarea de la mai mulți 
furnizori);
(d) prevăd atribuirea contractelor 
ofertelor care prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț.
(3) Contractele privind achizițiile publice 
înainte de comercializare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil. Contractantul care produce 
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rezultate în achizițiile publice înainte de 
comercializare deține cel puțin drepturile 
de proprietate intelectuală aferente. 
Autoritățile contractante beneficiază cel 
puțin de drepturi de acces la rezultate 
scutite de redevențe, pentru uz propriu, 
precum și de dreptul de a acorda sau 
solicita contractanților să acorde licențe 
neexclusive terților pentru a exploata 
rezultatele în condiții echitabile și 
rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-
licențe. În cazul în care, după o anumită 
perioadă de la achiziția înainte de 
comercializare, un contractant nu 
reușește să exploateze comercial 
rezultatele, după cum se menționează în 
contract, acesta va transfera autorităților 
contractante orice drept de proprietate 
asupra rezultatelor.
(4) Contractele privind achizițiile publice 
de soluții inovatoare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil.

Or. en

Amendamentul 760
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49c
Instrumente financiare

(1) Instrumentele financiare pot lua 
oricare dintre formele prevăzute la [Titlul 
VIII] din [Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar] și sunt 
implementate în conformitate cu 
prevederile acestuia și pot fi combinate 
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între ele, dar și cu granturi finanțate din 
bugetul Uniunii, inclusiv în cadrul 
„Orizont 2020”.
(2) În conformitate cu articolul [54] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar], Comisia poate 
delega sarcini de implementare și 
gestionare a instrumentelor financiare 
BEI, FEI și altor instituții financiare.
(3) În conformitate cu articolul [18 
alineatul (2)] din Regulamentul (UE) nr. 
XX/XX [Regulamentul financiar], 
veniturile și rambursările generate de un 
instrument financiar instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020] sunt alocate acestui instrument 
financiar.
(4) Veniturile și rambursările generate de 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscului instituit în temeiul Deciziei 
1982/2006/CE și de faza inițială a 
Instrumentului financiar destinat IMM-
urilor cu o rată mare de creștere și 
capacitate de inovare, instituit în temeiul 
Deciziei nr. 1639/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
vor fi atribuite instrumentelor financiare 
care vor urma, în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. XX/XX [Orizont 2020].
(5) Comisia se asigură că toate tipurile de 
intermediari financiari, inclusiv băncile 
publice naționale și regionale, precum și 
băncile regionale de investiții, sunt 
implicate în mod adecvat în punerea în 
aplicare a instrumentelor financiare.

Or. en

Amendamentul 761
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49d
Parteneriatele public-privat

(1) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020], Orizont 2020 poate fi pus în 
aplicare prin parteneriate public-privat, 
cu condiția ca toți partenerii implicați să 
se angajeze să susțină dezvoltarea și 
aplicarea Orizont 2020.
(2)Parteneriatele public-privat sunt 
identificate într-un mod deschis și 
transparent, pe baza unei evaluări 
efectuate de experți independenți, în 
conformitate cu articolul 37 din prezentul 
regulament. Această evaluare se bazează 
pe toate criteriile următoare:
(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii și valoarea adăugată a 
instrumentului parteneriatelor public-
privat;
(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, a creșterii 
economice durabile și a aspectelor 
socioeconomice;
(3) Comisia poate încredința sarcinile 
legate de execuția bugetului unor 
parteneriate public-privat, cu condiția 
respectării criteriilor de mai jos și a 
includerii acestora într-un acord 
contractual:
(a) angajamentul pe termen lung, din 
partea tuturor partenerilor, pe baza unei 
viziuni comune și a unor obiective clar 
definite;
(b) amploarea resurselor implicate și 
abilitatea de a sprijini investițiile 
suplimentare în cercetare și inovare;
(c) o definire clară a rolurilor fiecărui 
partener și a principalilor indicatori de 
performanță, în perioada aleasă.
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(4) Normele pentru participare și 
diseminare privind parteneriatele public-
privat create și finanțate în cadrul Orizont 
2020 respectă pe deplin Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX [Regulamentul 
financiar], precum și normele prevăzute 
în prezentul regulament, cu excepția 
cazului în care necesități specifice impun 
acest lucru.
Normele privind parteneriatele public-
privat pot devia de la Statutul sindicatelor 
în măsura în care actele de înființare a 
acestor organisme în temeiul 
articolului 1a alineatul (2) din Statutul 
personalului nu prevăd aplicarea 
Statutului personalului.
(5) Devierile de la normele menționate la 
alineatul (2) și motivele specifice pentru 
aceste devieri sunt comunicate anual 
Parlamentului European și Consiliului, în 
cadrul unui document de lucru. 
Documentul de lucru stabilește, de 
asemenea, progresele înregistrate în 
direcția atingerii scopului pentru care au 
fost înființare entități individuale, precum 
și relevanța devierilor menționate mai sus 
pentru progresele înregistrate.
(6) Implicarea Uniunii în aceste 
parteneriate poate lua una dintre 
următoarele forme:
(a) contribuții financiare din partea 
Uniunii către întreprinderi comune 
înființate în temeiul articolului 187 din 
TFUE în cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru, care fac obiectul 
modificării actelor lor de bază; pentru noi 
parteneriate public-privat instituite în 
temeiul articolului 187 din TFUE, și 
pentru alte organisme de finanțare 
menționate la articolul [55 alineatul (1) 
litera (b) punctele (v) sau (vii)] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar]. Această formă 
de parteneriate va fi pusă în aplicare 
numai dacă domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite și amploarea 
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resurselor necesare o justifică.
(b) încheierea unui acord contractual 
între partenerii menționați la alineatul 
(1), care specifică obiectivele 
parteneriatului, angajamentele respective 
ale partenerilor, indicatorii-cheie de 
performanță și rezultatele care urmează 
să fie obținute, inclusiv identificarea 
activităților de cercetare și inovare care 
necesită sprijin din partea Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 762
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49e
Parteneriatele public-public

(1) Normele prevăzute în prezentul 
regulament se aplică și parteneriatelor 
public-public, astfel cum se menționată la 
articolul [20] din Regulamentul (UE) 
nr. XX/XX [Orizont 2020].
(2) Parteneriatele public-public finanțate 
prin instrumentul ERA-NET pot fi 
eligibile pentru cofinanțare în cadrul 
Orizont 2020, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor condiții:
(a) un nivel semnificativ de angajamente 
financiare anterioare ale entităților 
participante, la acțiuni și cereri comune;
(b) norme armonizate și modalități de 
punere în aplicare pentru cereri comune 
și acțiuni.
Parteneriatele public-public pot di 
sprijinite fie în cadrul, fie prin prioritățile 
stabilite la articolul 5 alineatul (2), în 
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special prin:
(3) Inițiativele de programare în comun în 
conformitate cu articolul 185 din TFUE 
pot fi eligibile pentru cofinanțare în 
cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii următoarelor condiții:
(a) existența unei nevoi pentru o structură 
specifică de implementare, pe baza 
articolului 185 din TFUE;
(b) luarea unui angajament ferm de către 
țările participante în vederea integrării la 
nivel științific, financiar și de 
management;
(c) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;
(d) masa critică cu privire la dimensiunea 
și numărul programelor implicate, 
similaritatea activităților și cota de 
cercetare relevantă pe care o acoperă.
(4) Comisia poate încredința sarcinile 
legate de execuția bugetului unei inițiative 
de programare în comun, cu condiția 
respectării următoarelor criterii și a 
prevederii acestora într-un acord 
contractual:
(a) o definire clară a obiectivului urmărit 
și a relevanței acestuia pentru obiectivele 
Orizont 2020 și obiectivele mai ample ale 
politicii Uniunii;
(b) angajamente financiare clare ale 
țărilor participante, inclusiv angajamente 
anterioare de reunire a investițiilor 
regionale și/sau naționale pentru 
cercetarea și inovarea la nivel 
transnațional.

Or. en

Amendamentul 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson



PE492.788v01-00 116/127 AM\907844RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 49f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49f
Instrumentul pentru IMM-uri

(1) Numai IMM-urile pot aplica pentru 
cereri de propuneri emise în cadrul 
instrumentului pentru IMM-uri 
menționat la articolul [18] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/X [Orizont 
2020]. Acestea sunt încurajate să
participe alături de alte companii, 
organizații de cercetare și universități.
În momentul în care o companie a fost 
validată ca IMM, se consideră că acest 
statut juridic prevalează pe întreaga 
durată a proiectului, chiar și în cazul în 
care compania, datorită creșterii sale, 
depășește ulterior plafonul prevăzut în 
definiția IMM.
(2) Cererile de propuneri în cadrul 
instrumentelor pentru IMM-uri sunt 
cereri deschise, cu o abordare ascendentă 
față de subiect în cea mai mare măsură 
posibilă. O procedură de evaluare 
simplificată, în două etape, se poate aplica 
dacă se indică acest lucru în programul 
de lucru și cu condiția evitării unei 
prelungiri a perioadei generale de 
evaluare.
(3) În conformitate cu articolul 17a, 
timpul de contractare în cadrul unui 
instrument pentru IMM-uri nu poate 
depăși șase luni.
(3) În conformitate cu prezentul 
regulament, acordul de grant încheiat în 
cadrul unui instrument pentru IMM-uri 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind subcontractarea, dreptul de 
proprietate, drepturile de acces, 
exploatarea și diseminarea rezultatelor.
(4) În cazul în care revizuirea unui acord 
de grant încheiat în cadrul instrumentului 
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pentru IMM-uri este necesară pe durata 
punerii în aplicare a unei acțiuni, în 
special în ceea ce privește modificarea 
compoziției consorțiului, se aplică o 
procedură simplificată de revizie.
(5) Comisia asigură complementarități 
suficiente între instrumentul pentru 
IMM-uri în cadrul Orizont 2020 și 
instrumentele financiare în cadrul 
Orizont 2020 și COSME, precum și 
schemele și instrumentele înființate 
împreună cu statele membre, de exemplu 
programul comun Eurostars.

Or. en

Amendamentul 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 49g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49g
Acțiuni rapide pentru inovare

(1) O entitate juridică căreia i se permite 
să participe la activitățile incluse în partea 
a II-a („Poziția de lider a UE în sectorul 
industrial”) și partea a III-a („Provocări 
societale) a Programului specific 
(Regulamentul (UE) xy/2012) are dreptul 
de a prezenta propuneri spre examinare
în cadrul Instrumentului pentru 
accelerarea inovării (Fast Track 2).
Pentru partea a II-a („Poziția de lider a 
UE în sectorul industrial”), propunerile 
se prezintă în toate domeniile tehnologice 
care se încadrează în obiectivul specific 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale”  din [programul 
specific], fără vreo restricționare a temei 
cercetării.
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Pentru partea a III-a („Provocări 
societale”), propunerile pot fi prezentate 
cu privire la orice provocare societală, 
fără vreo limitare în privința domeniului 
tehnologic.
(2) Propunerile pot fi prezentate oricând. 
Comisia instituie o perioadă de evaluare 
de două ori pe an, la date fixe. Perioada 
dintre începutul evaluării și acordarea 
grantului nu depășește șase luni.
(3) În primul rând propunerile trebuie 
clasate în funcție de criteriul „impact” și 
„calitatea și eficiența implementării”. În 
al doilea rând, „excelența”, criteriu 
decisiv de acordare, determină 
clasamentul final în funcție de care se ia 
decizia de atribuire a grantului.
(4) Fiind vorba de o implementare 
accelerată, la acțiune nu pot participa mai 
mult de cinci entități juridice.
(3) Grantul pentru Orizont 2020 se 
determină în conformitate cu articolul 22 
alineatul (3a( nou)).

Or. en

Justificare

Ținând seama în mod corespunzător de intenția de a orienta programul către inovare, 
Orizont 2020 trebuie să dispună de cel puțin un instrument care să permită sistematic 
evaluarea și finanțarea ideilor noi, în orice moment, printr-o procedură rapidă, standardizată 
și fiabilă. Un instrument bazat pe considerarea deschisă a cererilor și de tip vertical 
ascendent, cu un termen garantat de șase luni pentru acordarea granturilor, va evita riscul ca 
ideile inovatoare să ajungă desuete în momentul în care proiectul în sfârșit începe. Aceasta 
va permite, de asemenea, creșterea participării din partea industriei.

Amendamentul 765
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 49h (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49h
Alte dispoziții specifice

(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate, acordul de 
grant poate stabili dispoziții specifice, în 
special privind achizițiile publice 
precomerciale, achizițiile de soluții 
inovatoare, modificări ale componenței 
consorțiului, informațiile clasificate, 
accesul deschis la publicațiile de 
cercetare,exploatarea, diseminarea, 
transferurile și acordarea de licențe 
privind rezultatele.
(2) Pentru activitățile de cercetare și 
dezvoltare tehnologică legate de 
securitate, finanțarea poate ajunge la un 
maxim de 100% din costurile totale 
eligibile, plus o rată fixă suplimentară de 
20% pentru a acoperi costurile indirecte 
ale acțiunii, sau 70% din costurile totale 
eligibile atunci când costurile indirecte 
reale sunt declarate, în cazuri specifice, 
care privesc dezvoltarea capacităților în 
domenii cu o piață de dimensiuni limitate 
și un risc de „eșec de piață", sau pentru 
dezvoltarea accelerată a echipamentelor 
ca în cazul unor noi amenințări, atunci 
când se prevede acest lucru în planul de 
activitate.
(3) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor de cercetare noi sau 
existente, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind utilizarea 
infrastructurii.
(4) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu 
privire la participanți, cercetători și la 
oricare dintre părțile vizate de acțiune.
(5) În cazul acțiunilor de formare și 
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mobilitate, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind angajamentele 
cercetătorilor care beneficiază de acțiune, 
dreptul de proprietate, drepturile de acces 
și transferabilitate.
(6) În cazul acțiunilor de coordonare și 
sprijin, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice, în special privind 
dreptul de proprietate, drepturile de acces, 
exploatarea și diseminarea rezultatelor.

Or. en

Amendamentul 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa 0 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA  
Codul de bune practici al Comisiei

Comisia, inclusiv agențiile și organismele 
care acționează în numele Comisiei, 
respectă următoarele principii în privința 
tuturor proiectelor Orizont 2020:
Momentul invitației de participare
Reducerea perioadei de selecție a ofertelor 
câștigătoare este o prioritate. Cu toate 
acestea, în funcție de natura fiecărei 
propuneri depuse, trebuie acordată 
atenția cuvenită aspectelor menționate în 
continuare.
Existența unor mecanisme clare și 
transparente de a examina propunerile pe 
teme specifice va crea un mediu 
concurențial echitabil și va permite 
incluziunea și creșterea participării. 
Atunci când este posibil, ar trebui să 
existe o coerență între programe și teme.
Anunțarea cu suficient timp înainte a 
viitoarelor invitații de participare ar 
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permite potențialilor participanți să 
formeze consorții înaintea publicării 
invitației, ceea ce va determina o calitate 
mai bună a ofertelor.
Respectarea unui termen rezonabil între 
publicarea unei invitații și termenul limită 
pentru prezentarea ofertelor poate 
determina o creștere a calității ofertelor și 
a echității condițiilor concurențiale 
pentru participanții cu niveluri diferite de
capacități administrative și de experiență 
de participare la programele finanțate de 
Uniune și cu limbi diferite și grade 
diferite de cunoaștere a limbii engleze.
Termenul de depunere a ofertelor ar 
trebui programat ținând seama de 
întreaga sferă a invitațiilor UE, precum și 
de calendarul academic și de afaceri al 
potențialilor participanți.
Durata procedurilor de acordare a 
granturilor
Durata medie pentru acordarea unui 
grant este de șase luni de la data 
negocierii ofertei. Durata cumulată 
necesară Comisiei pentru finalizarea 
procesului intern, inclusiv pregătirea 
tuturor informațiilor și a documentației 
relevante, evaluarea și semnarea 
acordurilor de grant nu depășește 60 de 
zile lucrătoare. Participanții au la 
dispoziție cel puțin 60 de zile lucrătoare în 
total pentru a pregăti toate informațiile și 
documentele solicitate.
În funcție de caracteristicile fiecărei 
proceduri, ar trebui să se acorde o atenție 
specială unei proceduri de evaluare în 
două etape, pentru a reduce costurile 
pregătirii propunerilor respinse. Pentru 
procedurile în două etape, termenul 
mediu de acordare a granturilor este de 
nouă luni. Ar trebui să existe o coerență 
în formatul proiectelor de propuneri în 
cazul în care se utilizează procedura în 
două etape și solicitanții trebuie să aibă 
timp suficient pentru a pregăti etapa a 
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doua a procedurii.
Comisia face tot posibilul pentru a lua 
decizii și a solicita informații pe cât de 
rapid este practic și rezonabil posibil. 
Comisia evită să oblige participanții la 
proiectul să rescrie sau să renegocieze 
părți ale unei propuneri acceptate inițial, 
cu excepția cazului în care există un 
motiv rezonabil și întemeiat pentru a face 
acest lucru.
Participanții dispun de un interval de timp 
rezonabil pentru a pregăti informațiile și 
documentația cerută pentru proiecte.
La conceperea documentelor de ofertare 
și la stabilirea termenelor, Comisia ține 
seama de faptul că IMM-urile și cadrele 
didactice universitare, în special, nu 
dispun de toate cunoștințele necesare 
pentru a pregăti documente 
administrative. Se evită elementele 
repetitive în cererea de grant, în acordul 
de grant și în documentele justificative. 
Comisia nu solicită participanților 
informații care sunt deja disponibile în 
interiorul administrației, cu excepția 
cazurilor când acestea trebuie actualizate. 
În acest sens, Comisia aplică principiul 
„doar o singură dată", conform căruia 
informațiile transmise o dată 
administrației nu trebuie să fie solicitate 
din nou de un alt serviciu din cadrul 
acestuia, de exemplu întreprinderile nu ar 
trebui să fie obligate să furnizeze 
informațiile pe care autoritățile le-au 
primit deja pe altă cale.
Comisia încearcă, pe cât posibil, să evite 
să programeze invitațiile de participare în 
așa fel încât potențialii participanți să fie 
obligați să prezinte documentația 
solicitată în timpul vacanțelor standard 
din mediul universitar și din cel al 
afacerilor.  
Comisia încearcă să limiteze perioada de 
pregătire a documentelor necesare la 15 
de zile lucrătoare din momentul încheierii 



AM\907844RO.doc 123/127 PE492.788v01-00

RO

unui acord de grant.
În cazurile corespunzătoare, cum ar fi cel 
al IMM-urilor, ar putea fi util ca Comisia 
să poată ridica obligația participanților de 
a prezenta o parte sau toate documentele 
justificative necesare, în cazul în care 
astfel de documente le-au fost deja 
înaintate recent pentru o altă procedură și 
cu condiția ca documentele respective să 
fi fost eliberate într-un termen fix 
rezonabil și să fie încă valabile. În astfel 
de cazuri, participantul în cauză poate fi 
invitat să declare pe propria răspundere 
că documentele justificative au fost deja 
furnizate în cadrul unei proceduri 
anterioare - a se specifica - și să confirme 
că nu a existat nici o schimbare a 
situației.
Comisia nu poate cere participanților să 
prezinte fapte sau date pe care le poate 
verifica cu ușurință și gratuit într-o bază 
de date autentificată și accesibilă 
electronic (cum ar fi datele companiilor).
Comisia nu stabilește obiective pentru 
nivelul de subscripție în cazul 
propunerilor individuale.
Momentul plăților
Participanții care au predat lucrarea 
contractată trebuie plătiți la timp.
Comisia se asigură că participanții își 
primesc banii care li se datorează în 
termen de 30 de zile de la prezentarea 
documentelor necesare Comisiei. Comisia 
notifică coordonatorul de proiect și 
participanții cu privire la orice neregulă 
sau document adițional în termen de 2 
săptămâni de la data la care informațiile 
au fost prezentate Comisiei. Dacă nu se 
primește o astfel de notificare, Comisia 
are obligația de a plăti suma datorată.
Comisia ia măsuri pentru a se asigura că 
coordonatorii de proiect distribuie banii 
pentru proiect în mod prompt, corect și 
proporțional, în conformitate cu acordul 
de grant, și că suma este împărțită între 
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parteneri în proporția cuvenită fiecăruia. 
Cu excepția cazului în care s-a convenit 
astfel cu toți participanții, coordonatorii 
de proiect nu rețin și nu întârzie plățile de 
prefinanțare fără aprobarea ofițerului de 
proiect, în special în cazul IMM-urilor. 
Aceste dispoziții trebuie menționate clar 
în acordurile de consorțiu și trebuie 
aprobate de ofițerul de proiect.
În momentul în care o plată a fost făcută 
către coordonatorul de proiect, Comisia 
informează participanții cu privire la 
suma plătită și la data la care plata a fost 
făcută.
Dacă unul sau mai mulți parteneri nu au 
finalizat lucrările contractate sau nu au 
prezentat informațiile și documentația 
solicitată coordonatorului de proiect sau 
Comisiei, aceasta nu împiedică 
coordonatorul de proiect să prezinte 
documentația Comisiei în numele altor 
parteneri, și nici nu împiedică Comisia să 
efectueze plata către alți parteneri.
În cazurile în care într-un proiect intră 
noi parteneri după ce acordul de grant a 
fost negociat, aceasta nu modifică 
valoarea fondurilor alocate partenerilor 
inițiali, cu excepția cazului în care se 
convine astfel cu partenerii inițiali sau a 
cazului în care volumul de muncă din 
partea acestora va fi în mod semnificativ 
diferit.
Comisia implementează un proces de 
audit ierarhic, asigurând că auditorii 
beneficiarilor corespund unui standard 
aprobat și respectă cerințele în materie de 
audit ale programului Orizont 2020: 
Aceasta va evita necesitatea auditurilor 
multiple și va face procesul administrativ 
mai clar și mai ușor pentru participanți. 
Comisia nu solicită informații 
suplimentare din momentul în care 
auditul a fost prezentat.
UE va avea obligația să-și comunice 
performanța de plată, furnizând o 
statistică anuală care să specifice 
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termenele de plată pentru lucrările 
încheiate. Termenul de plată este definit 
ca perioada scursă de la semnarea finală 
de către coordonatorul de proiect și 
ofițerul de proiect a unui proiect încheiat 
(acest interval netrebuind să depășească 1 
lună de la data încheierii proiectului) 
până în momentul în care fondurile sunt 
disponibile în contul bancar al 
participantului.
La cererea participantului, acordurile de 
grant respectă calendarul universitar și 
cel de afaceri. De exemplu, acest lucru se 
aplică în special proiectelor care necesită 
recrutarea unor doctoranzi, care nu vor fi 
probabil disponibili în mijlocul anului 
universitar.
Căi de atac
Comisia instituie o procedură formală de 
reclamații pentru participanți, care poate 
include numirea unui mediator specializat 
în proiectele de cercetare și inovare din 
cadrul Orizont 2020. Comisia se asigură 
că participanții sunt informați cu privire 
la toate procedurile de reclamații sau 
căile de atac care le stau la dispoziție, 
precizând detaliile procedurilor de 
reclamații și ale căilor de atac în întreaga 
corespondență cu participanții sau 
solicitanții. Procedura este transparentă, 
iar participanții sunt informați cu privire 
la rezultate și la procesul decizional.
Participanții au dreptul de a depune 
plângeri cu privire la orice aspect al 
implicării lor în programul Orizon 2020. 
Procedura de reclamare nu se limitează la 
aspectele procedurale ale evaluării 
propunerilor.
Comisia răspunde plângerilor în termen 
de 30 de zile de la primirea acestora, 
printr-o decizie preliminară.
În conformitate cu Directiva 2008/52/CE 
și Rezoluția Parlamentului European din 
13 septembrie 2011 punerea în aplicare a 
directivei privind medierea în statele 
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membre, impactul acesteia asupra 
medierii și acceptarea sa de către instanțe 
(2011/2026 (INI) , atunci când o plângere 
nu poate fi soluționată în mod satisfăcător 
printr-o procedură formală internă a 
Comisiei de soluționare a reclamațiilor 
(mediator sau organism echivalent), 
Comisia Europeană și participanții pot 
conveni să încerce să rezolve litigiul 
printr-un proces de mediere, în 
conformitate cu normele procedurii unui 
Centru de mediere. Centrul de mediere 
este convenit în prealabil de către Comisie 
și participanți sau pe baza unei liste a 
centrelor de mediere acceptate de către 
Comisie.
Comisia păstrează 0,5% din bugetul 
Orizont 2020 pentru proiecte care au fost 
inițial respinse și care, în urma utilizării 
unei căi de atac, au fost evaluate pozitiv.
Comunicări
Procesul de aprobare etică este 
transparent față de participanți și 
solicitanți, în special atunci când acest 
proces este cauza unei întârzieri a 
începerii proiectelor. Informațiile care au 
fost deja prezentate în cadrul procedurii 
nu mai trebuie redactate din nou pentru 
aprobarea etică. Atunci când este posibil, 
Comisia utilizează toate informațiile deja 
depuse de solicitanții grantului spre 
aprobare și solicită informații 
suplimentare doar atunci când poate 
dovedi că aceste informații sunt absolut 
necesare.
Participanții au posibilitatea de a 
comunica direct cu ofițerii de proiect în 
cazurile în care au dubii recurente în ceea 
ce privește gestionarea unui proiect sau 
acțiunile coordonatorului de proiect. În 
cazul în care este absent, ofițerul de 
proiect trebuie să se asigure că 
participanții au datele de contact ale 
persoanei care îl/o înlocuiește, persoană 
care ar trebui să fie capabilă să ia decizii 
în lipsa responsabilului de proiect. 
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Informațiile de contact pentru 
funcționarii Comisiei din domeniu trebuie 
să fie disponibile și comunicate 
participanților.
La cererea participanților, pentru a li se 
permite să se pregătească pentru 
invitațiile viitoare, Comisia oferă feedback 
solicitanților cu privire la propunerile 
respinse, precizând punctele forte și 
punctele slabe identificate de experții 
independenți menționați la articolul 37 
din Normele de participare și diseminare.
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