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Amendamentul 1557
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul este un motor important al 
competitivităţii şi creşterii economice a 
Europei. Asigură mobilitatea persoanelor şi 
a mărfurilor necesare pentru o piaţă unică 
europeană integrată şi pentru o societate 
deschisă şi favorabilă incluziunii. 
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
priveşte capacitatea industrială şi calitatea 
serviciilor, deţinând un rol important pe 
multe pieţe la nivel mondial. Industria 
transporturilor şi producţia de echipamente 
de transport reprezintă în total 6,3 % din 
PIB-ul Uniunii. În acelaşi timp, industria 
europeană a transporturilor se confruntă cu 
o concurenţă din ce în ce mai acerbă din 
alte părţi ale lumii. Vor fi necesare 
tehnologii inovatoare pentru a asigura 
viitorul avantaj concurenţial al Europei şi 
pentru a atenua inconvenientele actualul 
nostru sistem de transport.

Transportul este un motor important al 
competitivităţii şi creşterii economice a 
Europei. Asigură mobilitatea persoanelor şi 
a mărfurilor necesare pentru o piaţă unică 
europeană integrată şi pentru o societate 
deschisă şi favorabilă incluziunii. 
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
priveşte capacitatea industrială şi calitatea 
serviciilor, deţinând un rol important pe 
multe pieţe la nivel mondial. Doar 
industria transporturilor şi producţia de 
echipamente de transport reprezintă 6,3 % 
din PIB-ul Uniunii. Totuşi, contribuţia 
globală a sectorului transporturilor la 
economia UE este mult mai mare, având 
în vedere că comerţul cu mărfuri, care
reprezintă aproximativ 30% din PIB-ul 
Uniunii, multe servicii şi lucrătorii care 
călătoresc în interes de serviciu depind în 
totalitate de un transport eficient. 
Contribuţia transportului la societate, 
conectându-i pe oameni, este şi ea 
importantă, însă dificil de cuantificat, şi 
este esenţială pentru libera circulaţie în 
Europa. În acelaşi timp, industria 
europeană a transporturilor se confruntă cu 
o concurenţă din ce în ce mai acerbă din 
alte părţi ale lumii. Vor fi necesare 
tehnologii inovatoare pentru a asigura 
viitorul avantaj concurenţial al Europei şi 
pentru a atenua inconvenientele actualul 
nostru sistem de transport.

Or. fr
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Amendamentul 1558
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul este un motor important al 
competitivităţii şi creşterii economice a 
Europei. Asigură mobilitatea persoanelor şi 
a mărfurilor necesare pentru o piaţă unică 
europeană integrată şi pentru o societate 
deschisă şi favorabilă incluziunii. 
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
priveşte capacitatea industrială şi calitatea 
serviciilor, deţinând un rol important pe 
multe pieţe la nivel mondial. Industria 
transporturilor şi producţia de echipamente 
de transport reprezintă în total 6,3 % din 
PIB-ul Uniunii. În acelaşi timp, industria 
europeană a transporturilor se confruntă cu 
o concurenţă din ce în ce mai acerbă din 
alte părţi ale lumii. Vor fi necesare 
tehnologii inovatoare pentru a asigura 
viitorul avantaj concurenţial al Europei şi 
pentru a atenua inconvenientele actualul 
nostru sistem de transport.

Transportul sigur, în condiţii de securitate 
şi eficient este un motor important al 
competitivităţii şi creşterii economice a 
Europei. Asigură mobilitatea persoanelor şi 
a mărfurilor necesare pentru o piaţă unică 
europeană integrată şi pentru o societate 
deschisă, favorabilă incluziunii şi sigură. 
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
priveşte capacitatea industrială şi calitatea 
serviciilor, deţinând un rol important pe 
multe pieţe la nivel mondial. Industria 
transporturilor şi producţia de echipamente 
de transport reprezintă în total 6,3 % din 
PIB-ul Uniunii. În acelaşi timp, industria 
europeană a transporturilor se confruntă cu 
o concurenţă din ce în ce mai acerbă din 
alte părţi ale lumii. Vor fi necesare 
tehnologii inovatoare pentru a asigura 
viitorul avantaj concurenţial al Europei şi 
pentru a atenua inconvenientele actualul 
nostru sistem de transport.

Or. en

Amendamentul 1559
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul este un motor important al 
competitivităţii şi creşterii economice a 
Europei. Asigură mobilitatea persoanelor şi 
a mărfurilor necesare pentru o piaţă unică 
europeană integrată şi pentru o societate 

Transportul este un motor important al 
competitivităţii şi creşterii economice a 
Europei. Asigură mobilitatea persoanelor şi 
a mărfurilor necesare pentru o piaţă unică 
europeană integrată şi pentru o societate 
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deschisă şi favorabilă incluziunii. 
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
priveşte capacitatea industrială şi calitatea 
serviciilor, deţinând un rol important pe 
multe pieţe la nivel mondial. Industria 
transporturilor şi producţia de echipamente 
de transport reprezintă în total 6,3 % din 
PIB-ul Uniunii. În acelaşi timp, industria 
europeană a transporturilor se confruntă cu 
o concurenţă din ce în ce mai acerbă din 
alte părţi ale lumii. Vor fi necesare 
tehnologii inovatoare pentru a asigura 
viitorul avantaj concurenţial al Europei şi 
pentru a atenua inconvenientele actualul 
nostru sistem de transport.

deschisă şi favorabilă incluziunii. 
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
priveşte capacitatea industrială şi calitatea 
serviciilor, deţinând un rol important pe 
multe pieţe la nivel mondial. Industria 
transporturilor şi producţia de echipamente 
de transport reprezintă în total 6,3 % din 
PIB-ul Uniunii, însă au o contribuţie 
globală mult mai importantă la economia 
UE. În acelaşi timp, industria europeană a 
transporturilor se confruntă cu o 
concurenţă din ce în ce mai acerbă din alte 
părţi ale lumii. Vor fi necesare tehnologii 
inovatoare pentru a asigura viitorul avantaj 
concurenţial al Europei şi pentru a atenua 
inconvenientele actualul nostru sistem de 
transport.

Or. fr

Amendamentul 1560
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectorul transporturilor este unul din 
factorii majori ai emisiei de gaze cu efect 
de seră şi generează până la un sfert din 
totalul emisiilor. Dependenţa 
transporturilor de combustibilii fosili este 
de 96 %. Mai mult, congestionarea este o 
problemă din ce în mai mare; sistemele nu 
sunt încă suficient de inteligente; 
alternativele pentru transferurile între 
diferitele moduri de transport nu sunt 
întotdeauna atractive; numărul accidentelor 
rutiere mortale se menţine, în mod 
dramatic, ridicat, la 34 000 anual la nivelul 
Uniunii, cetăţenii şi întreprinderile se 
aşteaptă să beneficieze de un sistem de 
transport sigur. Mediul urban ridică 
provocări specifice în ceea ce priveşte 

Sectorul transporturilor este unul din 
factorii majori ai emisiei de gaze cu efect 
de seră şi generează până la un sfert din 
totalul emisiilor. Dependenţa 
transporturilor de combustibilii fosili este 
de 96 %. Mai mult, congestionarea este o 
problemă din ce în mai mare; sistemele nu 
sunt încă suficient de inteligente; 
alternativele pentru transferurile între 
diferitele moduri de transport nu sunt 
întotdeauna atractive; numărul accidentelor 
rutiere mortale se menţine, în mod 
dramatic, ridicat, la 34 000 anual la nivelul 
Uniunii, în timp ce intensificarea 
semnificativă a traficului aerian 
generează o serie de probleme specifice. 
Cetăţenii şi întreprinderile se aşteaptă să 
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durabilitatea transporturilor. beneficieze de un sistem de transport sigur. 
Mediul urban ridică provocări specifice în 
ceea ce priveşte durabilitatea 
transporturilor. Este esenţial să se reducă 
impactul său asupra mediului printr-o 
îmbunătăţire ţintită a tehnologiilor, 
ţinând cont de faptul că fiecare mod de 
transport se confruntă cu provocări 
variate şi se caracterizează prin diferite 
cicluri de integrare tehnologică.

Or. en

Amendamentul 1561
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectorul transporturilor este unul din 
factorii majori ai emisiei de gaze cu efect 
de seră şi generează până la un sfert din 
totalul emisiilor. Dependenţa 
transporturilor de combustibilii fosili este 
de 96 %. Mai mult, congestionarea este o 
problemă din ce în mai mare; sistemele nu 
sunt încă suficient de inteligente; 
alternativele pentru transferurile între 
diferitele moduri de transport nu sunt 
întotdeauna atractive; numărul 
accidentelor rutiere mortale se menţine, în 
mod dramatic, ridicat, la 34 000 anual la 
nivelul Uniunii, cetăţenii şi întreprinderile 
se aşteaptă să beneficieze de un sistem de 
transport sigur. Mediul urban ridică 
provocări specifice în ceea ce priveşte 
durabilitatea transporturilor.

Sectorul transporturilor este unul din 
factorii majori ai emisiei de gaze cu efect 
de seră şi generează până la un sfert din 
totalul emisiilor. Dependenţa 
transporturilor de combustibilii fosili este 
de 96 %. Mai mult, congestionarea este o 
problemă din ce în mai mare; impactul său 
asupra sănătăţii prin emisii de particule, 
de gaze şi emisii sonore, precum şi lipsa 
activităţii fizice a devenit semnificativ, 
sistemele nu sunt încă suficient de 
inteligente; sunt necesare soluţii 
intermodale şi orientarea către moduri de 
transport mai durabile; numărul 
accidentelor rutiere mortale se menţine, în 
mod dramatic, ridicat, la 34 000 anual la 
nivelul Uniunii, cetăţenii şi întreprinderile 
se aşteaptă să beneficieze de un sistem de 
transport şi de mobilitate sigur. Mediul 
urban ridică provocări specifice în ceea ce 
priveşte durabilitatea transporturilor.

Or. en
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Amendamentul 1562
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În câteva decenii, rata de creştere 
preconizată a sectorului transporturilor 
va conduce la traficul european în blocaj, 
iar impactul costurilor economice şi 
societale va deveni imposibil de suportat. 
Numărul de călători-kilometru se 
preconizează că se va dubla în următorii 
40 de ani şi va creşte de două ori mai 
repede în cazul călătoriilor aeriene. 
Emisiile de CO2 ar creşte cu 35% până în 
2050. Costurile congestionării ar creşte cu 
aproximativ 50 %, la aproape 200 de 
miliarde EUR anual. Costurile externe ale 
accidentelor ar creşte cu aproximativ 60 
de miliarde EUR în raport cu anul 2005.

eliminat

Or. en

Justificare

Pe ce se bazează aceste afirmaţii?

Amendamentul 1563
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În câteva decenii, rata de creştere 
preconizată a sectorului transporturilor 
va conduce la traficul european în blocaj, 
iar impactul costurilor economice şi 
societale va deveni imposibil de suportat. 
Numărul de călători-kilometru se 

eliminat
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preconizează că se va dubla în următorii 
40 de ani şi va creşte de două ori mai 
repede în cazul călătoriilor aeriene. 
Emisiile de CO2 ar creşte cu 35% până în 
2050. Costurile congestionării ar creşte cu 
aproximativ 50 %, la aproape 200 de 
miliarde EUR anual. Costurile externe ale 
accidentelor ar creşte cu aproximativ 60 
de miliarde EUR în raport cu anul 2005.

Or. fr

Amendamentul 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În câteva decenii, rata de creştere 
preconizată a sectorului transporturilor va 
conduce la traficul european în blocaj, iar 
impactul costurilor economice şi societale
va deveni imposibil de suportat. Numărul 
de călători-kilometru se preconizează că se 
va dubla în următorii 40 de ani şi va creşte 
de două ori mai repede în cazul călătoriilor 
aeriene. Emisiile de CO2 ar creşte cu 35% 
până în 2050. Costurile congestionării ar 
creşte cu aproximativ 50 %, la aproape 200 
de miliarde EUR anual. Costurile externe 
ale accidentelor ar creşte cu aproximativ 60 
de miliarde EUR în raport cu anul 2005.

În câteva decenii, rata de creştere 
preconizată a sectorului transporturilor va 
duce la paralizarea traficul european, iar 
costurile economice şi societale vor deveni
imposibil de suportat. Numărul de călători-
kilometru se preconizează că se va dubla în 
următorii 40 de ani şi va creşte de două ori 
mai repede în cazul călătoriilor aeriene. 
Emisiile de CO2 ar creşte cu 35% până în 
2050. Costurile congestionării ar creşte cu 
aproximativ 50 %, la aproape 200 de 
miliarde EUR anual. Costurile externe ale 
accidentelor ar creşte cu aproximativ 60 de 
miliarde EUR în raport cu anul 2005. Este 
important să se reducă acest impact prin 
îmbunătăţiri tehnologice, cadre 
economice şi de reglementare, care să 
faciliteze introducerea noilor tehnologii şi 
infrastructuri şi printr-o aplicare la scară 
mai largă a ştiinţelor comportamentale 
pentru a alege modul în care alegem să ne 
deplasăm, ţinând seama de faptul că 
fiecare mod de transport se confruntă cu 
provocări diferite şi se caracterizează prin 
diferite cicluri de integrare tehnologică.
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Amendamentul 1565
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În câteva decenii, rata de creştere 
preconizată a sectorului transporturilor va
conduce la traficul european în blocaj, iar 
impactul costurilor economice şi societale
va deveni imposibil de suportat. Numărul
de călători-kilometru se preconizează că se 
va dubla în următorii 40 de ani şi va creşte 
de două ori mai repede în cazul călătoriilor 
aeriene. Emisiile de CO2 ar creşte cu 35% 
până în 2050. Costurile congestionării ar 
creşte cu aproximativ 50 %, la aproape 200 
de miliarde EUR anual. Costurile externe 
ale accidentelor ar creşte cu aproximativ 60 
de miliarde EUR în raport cu anul 2005.

În câteva decenii, rata de creştere 
preconizată a sectorului transporturilor şi 
mobilităţii va duce la paralizarea traficul 
european, iar costurile economice şi 
impactul asupra mediului şi societăţii va 
deveni imposibil de suportat. Dacă 
tendinţele din trecut vor continua şi pe 
viitor, numărul de călători- şi tone-
kilometru se preconizează că se vor dubla 
în următorii 40 de ani şi vor creşte de două 
ori mai repede în cazul călătoriilor aeriene. 
Emisiile de CO2 ar creşte cu 35% până în 
2050. Costurile congestionării ar creşte cu 
aproximativ 50 %, la aproape 200 de 
miliarde EUR anual. Costurile externe ale 
accidentelor ar creşte cu aproximativ 60 de 
miliarde EUR în raport cu anul 2005.

Or. en

Amendamentul 1566
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 

Poluarea, sănătatea, congestionarea, 
siguranţa şi securitatea sunt probleme 
comune pe întreg teritoriul Uniunii, care 
impun răspunsuri bazate pe colaborare la 
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Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat şi mai eficient în cadrul Uniunii, 
pentru obţinerea rezultatelor necesare 
atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

nivel european. Accelerarea dezvoltării şi 
implementării de noi tehnologii şi soluţii 
inovatoare pentru vehicule (mai puţine, 
mai uşoare, mai mici şi mai inteligente), o 
mai bună utilizare a capacităţii 
infrastructurilor existente, o interacţiune 
mai puternică şi mai inteligentă între 
vehicule şi infrastructuri, o logistică 
ecologică şi gestionarea mobilităţii va fi 
esenţială pentru realizarea unui sistem de 
transport mai curat şi mai eficient în cadrul 
Uniunii, pentru obţinerea rezultatelor 
necesare atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor şi 
mobilităţii. Aceste obiective nu pot fi 
atinse numai prin eforturi naţionale 
fragmentate.

Or. en

Amendamentul 1567
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat şi mai eficient în cadrul Uniunii, 
pentru obţinerea rezultatelor necesare 
atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat, mai sigur şi mai eficient în cadrul 
Uniunii, pentru obţinerea rezultatelor 
necesare atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
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serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

Or. en

Amendamentul 1568
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat şi mai eficient în cadrul Uniunii, 
pentru obţinerea rezultatelor necesare 
atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat, sigur, accesibil şi eficient în cadrul 
Uniunii, pentru obţinerea rezultatelor 
necesare atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

Or. fr

Amendamentul 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat şi mai eficient în cadrul Uniunii, 
pentru obţinerea rezultatelor necesare 
atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor, care sunt necesare şi 
suficiente pentru realizarea unui sistem de 
transport mai curat şi mai eficient în cadrul 
Uniunii, pentru obţinerea rezultatelor 
necesare atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

Or. en

Amendamentul 1570
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat şi mai eficient în cadrul Uniunii, 
pentru obţinerea rezultatelor necesare 
atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat, sigur, accesibil şi mai eficient în 
cadrul Uniunii, pentru obţinerea 
rezultatelor necesare atenuării schimbărilor 
climatice şi îmbunătăţirii eficienţei 
resurselor, pentru menţinerea poziţiei de 



AM\907850RO.doc 13/165 PE492.790v01-00

RO

pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

lider a Europei pe pieţele mondiale ale 
produselor şi serviciilor conexe 
transporturilor. Aceste obiective nu pot fi 
atinse numai prin eforturi naţionale 
fragmentate.

Or. fr

Amendamentul 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poluarea, congestionarea, siguranţa şi 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european. 
Accelerarea dezvoltării şi implementării de 
noi tehnologii şi soluţii inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri şi gestionarea 
transporturilor va fi esenţială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat şi mai eficient în cadrul Uniunii, 
pentru obţinerea rezultatelor necesare 
atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

Poluarea, congestionarea, accesibilitatea, 
siguranţa şi securitatea sunt probleme 
comune pe întreg teritoriul Uniunii, care 
impun răspunsuri bazate pe colaborare la 
nivel european. Accelerarea dezvoltării şi 
implementării de noi tehnologii şi soluţii 
inovatoare pentru vehicule, infrastructuri şi 
gestionarea transporturilor va fi esenţială 
pentru realizarea unui sistem de transport 
mai curat şi mai eficient în cadrul Uniunii, 
pentru obţinerea rezultatelor necesare 
atenuării schimbărilor climatice şi 
îmbunătăţirii eficienţei resurselor, pentru 
menţinerea poziţiei de lider a Europei pe 
pieţele mondiale ale produselor şi 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naţionale fragmentate.

Or. en

Amendamentul 1572
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanţarea la nivelul Uniunii a cercetării şi 
inovării în domeniul transporturilor va 
completa activităţile statelor membre, 
concentrându-se asupra activităţilor cu o 
valoare adăugată europeană clară. Acest 
lucru înseamnă că se va pune accentul pe 
domenii prioritare care corespund 
obiectivelor de politică europene, acolo 
unde este necesară o masă critică de efort, 
unde este necesară urmărirea unor soluţii 
de transport interoperabil în întreaga 
Europă sau unde, prin punerea în comun a 
eforturilor la nivel transnaţional, se pot 
reduce riscurile investiţiilor în cercetare, se 
pot lansa noi standarde comune şi se poate 
scurta timpul necesar introducerii pe piaţă 
a rezultatelor cercetării.

Finanţarea la nivelul Uniunii a cercetării şi 
inovării în domeniul transporturilor va 
completa activităţile statelor membre, 
concentrându-se asupra activităţilor cu o 
valoare adăugată europeană clară. Acest 
lucru înseamnă că se va pune accentul pe 
domenii prioritare care corespund 
obiectivelor de politică europene, acolo 
unde este necesară o masă critică de efort, 
unde este necesară urmărirea unor soluţii 
de transport interoperabile şi intermodale 
integrate în întreaga Europă sau unde, prin 
punerea în comun a eforturilor la nivel 
transnaţional, se pot reduce riscurile 
investiţiilor în cercetare, se pot lansa noi 
standarde comune şi se poate scurta timpul 
necesar introducerii pe piaţă a rezultatelor 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 1573
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile de cercetare şi inovare vor 
cuprinde o serie largă de iniţiative care 
acoperă întregul lanţ al inovării. Mai multe 
activităţi sunt în mod special destinate să 
contribuie la introducerea pe piaţă a 
rezultatelor: o abordare programatică a 
cercetării şi inovării, proiecte de 
demonstraţie, acţiuni de sprijinire a 
preluării pe piaţă şi sprijin pentru 
standardizare, reglementare şi strategii 
inovatoare în ceea ce priveşte achiziţiile, 
toate servesc acestui obiectiv. În plus, 
folosirea expertizei şi angajării părţilor 
interesate va contribui la reducerea 

Activităţile de cercetare şi inovare vor 
cuprinde o serie largă de iniţiative care 
acoperă întregul lanţ al inovării. Mai multe 
activităţi sunt în mod special destinate să 
contribuie la introducerea pe piaţă a 
rezultatelor: o abordare programatică a 
cercetării şi inovării, proiecte de 
demonstraţie, acţiuni de sprijinire a 
preluării pe piaţă şi sprijin pentru 
standardizare, reglementare şi strategii 
inovatoare în ceea ce priveşte achiziţiile, 
toate servesc acestui obiectiv. În plus, 
folosirea cunoştinţelor de specialitate şi 
implicarea părţilor interesate va contribui 
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distanţei dintre rezultatele cercetării şi 
utilizarea acestora în sectorul 
transporturilor.

la reducerea distanţei dintre rezultatele 
cercetării şi utilizarea acestora în sectorul 
transporturilor. Provocările specifice şi 
particularităţile fiecărui mod de transport 
(în special în domeniul aeronauticii), cum 
ar fi diferitele cicluri de integrare 
tehnologică, trebuie abordate în mod 
corespunzător. În acelaşi timp, ar trebui 
încurajată interacţiunea modală fecundă 
dintre concepte şi tehnologii. Ar trebui 
atins un echilibru just între vizibilitatea şi 
continuitatea multianuală a activităţilor 
de cercetare şi inovare, atunci când ele se 
justifică, şi flexibilitatea şi capacitatea de 
adaptare la noile nevoi şi oportunităţi.

Or. en

Justificare

În unele sectoare, poziţia de lider şi competitivitatea în domeniul tehnologic sunt esenţiale, 
având în vedere produsele complexe şi ciclurile neobişnuit de lungi din domeniul cercetării şi 
dezvoltării. Este, prin urmare, esenţial să reechilibrăm propunerea în favoarea unei 
gestionări modale a fiecărui sector al transporturilor.

Amendamentul 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiţiile în cercetare şi inovare în 
vederea unui sistem de transport mai 
ecologic, mai inteligent şi mai integrat vor 
contribui în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru 
o creştere economică, inteligentă, durabilă 
şi favorabilă incluziunii, precum şi a 
obiectivelor iniţiativei emblematice „O 
Uniune a inovării”. Activităţile vor sprijini 
punerea în aplicare a Cărţii albe privind 
transporturile, având drept scop crearea 
unui spaţiu de transport unic european. 

Investiţiile în cercetare şi inovare în 
vederea unui sistem de transport mai 
ecologic, mai inteligent şi pe deplin
integrat vor contribui în mod semnificativ 
la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 
2020 pentru o creştere economică, 
inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, precum şi a obiectivelor 
iniţiativei emblematice „O Uniune a 
inovării”. Activităţile vor sprijini punerea 
în aplicare a Cărţii albe privind 
transporturile, având drept scop crearea 
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Acestea vor participa, de asemenea, la 
realizarea obiectivelor politicii menţionate 
în iniţiativele emblematice privind o 
„Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, „O politică industrială 
adaptată erei globalizării” şi „O agendă 
digitală pentru Europa”.

unui spaţiu de transport unic european. 
Acestea vor participa, de asemenea, la 
realizarea obiectivelor politicii menţionate 
în iniţiativele emblematice privind o 
„Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, „O politică industrială 
adaptată erei globalizării” şi „O agendă 
digitală pentru Europa”.

Or. en

Amendamentul 1575
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3. Linii generale ale activităţilor 4.3. Linii generale ale activităţilor

Activităţile vor fi organizate în aşa fel 
încât să permită o abordare integrată 
specifică a modurilor de transport, după 
caz. Vizibilitatea şi continuitatea 
multianuală sunt esenţiale pentru a 
garanta o valoare adăuga europeană 
reală şi pentru a lua în considerare 
numeroasele caracteristici ale fiecărui 
mod de transport. Aceste activităţi de 
cercetare urmăresc, pe cât posibil, 
agendele strategice din domeniul 
cercetării şi inovării ale platformelor 
tehnologice europene.

Or. en

Amendamentul 1576
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea dependenţei 
transporturilor de combustibilii fosili.

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea dependenţei 
transporturilor de combustibilii fosili.
Pentru a îmbunătăţi raportul cost-
eficienţă, trebuie acordată atenţie 
întreţinerii, reparării, modernizării şi 
reciclării tuturor mijloacelor de transport.

Or. en

Amendamentul 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea dependenţei 
transporturilor de combustibilii fosili.

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

Or. fr

Justificare

Gazul natural lichefiat (GNL) şi gazul natural comprimat (GNC) sunt combustibili alternativi 
a căror utilizare poate reduce în mod considerabil emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectorul transporturilor. Prin urmare, Programul Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea acestor tehnologii.

Amendamentul 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea dependenţei 
transporturilor de combustibilii fosili.

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea emisiilor de CO2.

Or. en

Amendamentul 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea dependenţei 
transporturilor de combustibilii fosili.

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei şi 
mediului prin îmbunătăţirea eficienţei cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum şi prin reducerea dependenţei 
transporturilor de combustibilii fosili şi/sau 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Or. en

Amendamentul 1580
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, pe 
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îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie 
electrică şi a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privinţa motoarelor, a 
bateriilor şi a infrastructurii, precum şi pe 
explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente,
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi, 
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport şi 
al echipamentelor inteligente şi pe 
utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii şi a mijloacelor 
nemotorizate de transport public, în special 
în zonele urbane.

minimizarea nivelurilor de zgomot şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie 
electrică şi a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privinţa motoarelor, a 
bateriilor şi a infrastructurii, precum şi pe 
explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi,
În ceea ce priveşte aviaţia, ar trebui 
dezvoltate configuraţiile de aeronave 
avansate, giravioanele de mare viteză şi 
tehnologiile care permit realizarea de 
schimbări radicale în domeniul eficienţei 
energetice. În acest sens, ar trebui 
asigurate sinergiile dintre obiectivul 
ajungerii la „sisteme de transport 
inteligente, ecologice şi integrate” şi cel al 
unor „surse de energie sigure, ecologice şi 
eficiente”; ultimul dintre ele ar trebui 
utilizat pentru finanţarea cercetării în 
vederea obţinerii unor combustibili 
alternativi în aviaţie. Utilizarea
infrastructurilor ar trebui optimizată prin 
intermediul sistemelor de transport şi al 
echipamentelor inteligente. În mod 
similar, gestionarea energiei la bordul 
aeronavelor ar trebui optimizată, folosind 
mai multe sisteme şi echipamente 
aeronautice electrice. Utilizarea 
gestionării cererii şi a mijloacelor 
nemotorizate de transport public ar trebui 
intensificată, în special în zonele urbane.

Or. en

Amendamentul 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie 
electrică şi a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privinţa motoarelor, a 
bateriilor şi a infrastructurii, precum şi pe 
explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi,
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport şi 
al echipamentelor inteligente şi pe 
utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii şi a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor prin:

- accelerarea dezvoltării şi implementării
unei noi generaţii de vehicule ecologice (cu 
propulsie electrică şi a altor vehicule cu 
emisii scăzute sau zero), inclusiv prin 
progrese importante în privinţa motoarelor, 
a bateriilor şi a infrastructurii;
- explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi;
- optimizarea utilizării infrastructurilor prin 
intermediul sistemelor de transport şi al 
echipamentelor inteligente;
- utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii şi a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

Or. en
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Amendamentul 1582
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie
electrică şi a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privinţa motoarelor, a 
bateriilor şi a infrastructurii, precum şi pe 
explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi, 
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport şi 
al echipamentelor inteligente şi pe 
utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii şi a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu emisii 
scăzute, la preţuri competitive, inclusiv 
prin progrese importante în privinţa 
motoarelor, a bateriilor şi a infrastructurii, 
precum şi pe explorarea şi exploatarea 
potenţialului carburanţilor alternativi şi al 
unor sisteme de propulsie inovatoare şi mai 
eficiente, inclusiv al infrastructurii pentru 
carburanţi, pe optimizarea utilizării 
infrastructurilor prin intermediul sistemelor 
de transport şi al echipamentelor 
inteligente, şi pe utilizarea într-o măsură 
mai mare a gestionării cererii şi a 
mijloacelor de transport public, în special 
în zonele urbane.

Or. it

Amendamentul 1583
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie 

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie 
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electrică şi a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privinţa motoarelor, a 
bateriilor şi a infrastructurii, precum şi pe 
explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi, 
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport şi 
al echipamentelor inteligente şi pe 
utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii şi a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

electrică şi a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privinţa motoarelor, a 
bateriilor şi a infrastructurii, precum şi pe 
explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi, 
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport şi 
al echipamentelor inteligente pe utilizarea 
într-o măsură mai mare a gestionării cererii 
şi a mijloacelor de transport public, în 
special în zonele urbane şi pe încurajarea 
conectivităţii între infrastructuri şi 
vehicule, în vederea reducerii emisiilor de 
CO2.

Or. fr

Amendamentul 1584
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie 
electrică şi a altor vehicule cu emisii 
scăzute sau zero, inclusiv prin progrese 
importante în privinţa motoarelor, a 
bateriilor şi a infrastructurii, precum şi pe 
explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi, 
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport şi 
al echipamentelor inteligente şi pe 
utilizarea într-o măsură mai mare a 

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe 
îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor, pentru 
a accelera dezvoltarea şi implementarea 
unei noi generaţii de vehicule cu propulsie 
electrică, pe bază de hidrogen şi a altor 
vehicule cu emisii scăzute sau zero, 
inclusiv prin progrese importante în 
privinţa motoarelor, a bateriilor, pilelor de 
combustie etc. şi a infrastructurii, precum 
şi pe explorarea şi exploatarea potenţialului 
carburanţilor alternativi şi al unor sisteme 
de propulsie inovatoare şi mai eficiente, 
inclusiv al infrastructurii pentru carburanţi, 
pe optimizarea utilizării infrastructurilor 
prin intermediul sistemelor de transport şi 
al echipamentelor inteligente şi pe 
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gestionării cererii şi a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

utilizarea într-o măsură mai mare a 
gestionării cererii şi a mijloacelor de 
transport public, în special în zonele 
urbane.

Or. en

Amendamentul 1585
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) O mai bună mobilitate, o congestionare 
mai redusă a traficului, mai multă siguranţă 
şi securitate

(b) O mai bună mobilitate şi accesibilitate, 
o congestionare mai redusă a traficului, 
mai multă siguranţă şi securitate

Or. en

Amendamentul 1586
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a reconcilia necesităţile 
tot mai mari de mobilitate cu o fluiditate 
sporită a transporturilor, prin recurgerea la 
soluţii inovatoare pentru sisteme de 
transport robuste şi incluzive, care 
funcţionează fără sincope, în condiţii de 
siguranţă şi de securitate.

Obiectivul este de a reconcilia necesităţile 
tot mai mari de mobilitate cu o fluiditate 
sporită a transporturilor, prin recurgerea la 
soluţii inovatoare pentru sisteme de 
transport robuste şi incluzive, care 
funcţionează fără sincope, în condiţii de 
siguranţă, de sănătate şi de securitate.

Or. en

Amendamentul 1587
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătăţirea accesibilităţii şi pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport şi 
logistică integrate de tip „de la expeditor 
la destinatar” (door-to-door); pe 
consolidarea intermodalităţii şi pe 
implementarea de soluţii inteligente de 
planificare şi gestionare, precum şi pe 
reducerea semnificativă a incidenţei 
accidentelor şi a impactului ameninţărilor 
la adresa securităţii.

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea congestionării, pe îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi a accesibilităţii, precum şi
pe satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea logisticii integrate a 
transportului la domiciliu şi pe 
gestionarea mobilităţii, pe consolidarea 
transferului modal şi a intermodalităţii şi 
pe implementarea de soluţii inteligente de 
planificare şi gestionare, precum şi pe 
reducerea semnificativă a incidenţei 
accidentelor şi a impactului ameninţărilor 
la adresa securităţii.

Or. en

Amendamentul 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătăţirea accesibilităţii şi pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport şi 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe 
consolidarea intermodalităţii şi pe 
implementarea de soluţii inteligente de 
planificare şi gestionare, precum şi pe 
reducerea semnificativă a incidenţei 
accidentelor şi a impactului ameninţărilor 
la adresa securităţii.

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea congestionării, pe îmbunătăţirea 
accesibilităţii şi pe satisfacerea nevoilor 
utilizatorilor prin promovarea sistemelor de 
transport şi logistică integrate la domiciliu,
pe consolidarea intermodalităţii şi a 
multimodalităţii şi pe implementarea 
sistemelor de bilete electronice şi a unor
soluţii inteligente de planificare şi 
gestionare, precum şi pe reducerea 
semnificativă a incidenţei accidentelor, a 
orelor-om pierdute din cauza întârzierilor 
şi a anulărilor, precum şi a impactului 
ameninţărilor la adresa securităţii.
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Or. en

Amendamentul 1589
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătăţirea accesibilităţii şi pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport şi 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe 
consolidarea intermodalităţii şi pe 
implementarea de soluţii inteligente de 
planificare şi gestionare, precum şi pe 
reducerea semnificativă a incidenţei 
accidentelor şi a impactului ameninţărilor 
la adresa securităţii.

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea congestionării, pe îmbunătăţirea 
accesibilităţii şi pe satisfacerea nevoilor 
utilizatorilor prin promovarea sistemelor de 
transport şi logistică integrate la domiciliu,
pe consolidarea intermodalităţii şi pe 
implementarea de soluţii inteligente de 
planificare şi gestionare, precum şi pe 
reducerea semnificativă a incidenţei 
accidentelor şi a impactului ameninţărilor 
la adresa securităţii, în special prin 
intermediul conectivităţii şi al gestionării 
globale a vehiculelor conectate.

Or. fr

Amendamentul 1590
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităţilor, accentul se va pune
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătăţirea accesibilităţii şi pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport şi 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe 
consolidarea intermodalităţii şi pe 
implementarea de soluţii inteligente de 
planificare şi gestionare, precum şi pe 

În cadrul activităţilor, accentul se pune pe 
reducerea congestionării, pe îmbunătăţirea 
accesibilităţii şi pe satisfacerea nevoilor 
utilizatorilor prin promovarea sistemelor de 
transport şi logistică integrate la domiciliu,
pe consolidarea intermodalităţii şi pe 
implementarea de soluţii inteligente de 
planificare şi gestionare, precum şi pe 
reducerea semnificativă a incidenţei 
accidentelor şi a impactului ameninţărilor 
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reducerea semnificativă a incidenţei 
accidentelor şi a impactului ameninţărilor 
la adresa securităţii.

la adresa securităţii (siguranţa şi 
gestionarea globală a vehiculelor 
conectate).

Or. fr

Amendamentul 1591
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a consolida competitivitatea 
şi performanţele industriilor europene 
producătoare în domeniul transporturilor şi 
al serviciilor conexe.

Scopul este de a consolida competitivitatea 
şi performanţele industriilor europene 
producătoare în domeniul transporturilor şi 
al serviciilor conexe, în vederea realizării 
unei viitoare pieţe mondiale promiţătoare, 
însă deosebit de competitivă. Trebuie 
acordată atenţia cuvenită proceselor 
logistice, întreţinerii, reparării, 
modernizării şi reciclării.
Pentru a limita dezindustrializarea şi 
şomajul pe teritoriul său, Europa trebuie 
să investească în sectoarele transportului, 
inclusiv în IMM-uri, domeniu în care 
rămâne încă în prezent unul dintre liderii 
mondiali. Poziţia de lider în domeniul 
tehnologic devine principalul factor de 
diferenţiere din punct de vedere 
concurenţial în acest context mondial, în 
special în ceea ce priveşte eficienţa 
energetică şi economică, precum şi 
performanţa de mediu.

Or. en

Amendamentul 1592
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile se vor axa pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de mijloace de 
transport inovatoare şi pe pregătirea 
condiţiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte şi proiecte noi, de 
sisteme inteligente de control şi de 
standarde interoperabile, de procese de 
producţie eficiente, prin perioade de timp 
mai scurte pentru dezvoltare şi prin cicluri
de viaţă reduse.

Activităţile se axează pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de mijloace de 
transport inovatoare şi pe pregătirea 
condiţiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de configuraţii şi tehnologii, 
de concepte şi proiecte noi, de sisteme 
inteligente de control şi de standarde 
interoperabile, de procese de producţie 
eficiente, prin utilizarea de materiale şi 
subproduse biologice avansate, mai 
durabile, prin proceduri inovatoare de 
certificare, prin perioade de timp mai 
scurte pentru dezvoltare şi prin costuri
reduse pe tot parcursul ciclului.

Or. en

Amendamentul 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile se vor axa pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de mijloace de 
transport inovatoare şi pe pregătirea 
condiţiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte şi proiecte noi, de 
sisteme inteligente de control şi de 
standarde interoperabile, de procese de 
producţie eficiente, prin perioade de timp 
mai scurte pentru dezvoltare şi prin cicluri 
de viaţă reduse.

Activităţile se axează pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de sisteme (inclusiv
mijloace de transport) inovatoare şi pe 
pregătirea condiţiilor pentru cele care vor 
urma, prin dezvoltarea de concepte şi 
proiecte noi, de sisteme inteligente de 
control şi de standarde interoperabile, de 
procese de producţie eficiente, prin 
perioade de timp mai scurte pentru 
dezvoltare şi prin costuri reduse pe tot 
parcursul ciclului.

Or. en
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Amendamentul 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile se vor axa pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de mijloace de 
transport inovatoare şi pe pregătirea 
condiţiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte şi proiecte noi, de 
sisteme inteligente de control şi de 
standarde interoperabile, de procese de 
producţie eficiente, prin perioade de timp 
mai scurte pentru dezvoltare şi prin cicluri 
de viaţă reduse.

Activităţile se axează pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de mijloace de 
transport inovatoare şi pe pregătirea 
condiţiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte şi proiecte noi, de 
sisteme inteligente de control şi de 
standarde interoperabile, de procese de 
producţie eficiente, prin perioade de timp 
mai scurte pentru dezvoltare şi prin costuri
reduse pe tot parcursul ciclului sau noi 
materiale sau straturi de acoperire mai 
durabile.

Or. en

Amendamentul 1595
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile se vor axa pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de mijloace de 
transport inovatoare şi pe pregătirea 
condiţiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte şi proiecte noi, de 
sisteme inteligente de control şi de 
standarde interoperabile, de procese de 
producţie eficiente, prin perioade de timp 
mai scurte pentru dezvoltare şi prin cicluri 
de viaţă reduse.

Activităţile se axează pe dezvoltarea 
următoarei generaţii de mijloace de 
transport inovatoare şi pe pregătirea 
condiţiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte şi proiecte noi, la 
preţuri competitive, de sisteme inteligente 
de control şi de standarde interoperabile, de 
procese de producţie eficiente, prin 
perioade de timp mai scurte pentru 
dezvoltare şi prin costuri reduse pe tot 
parcursul ciclului.

Or. it
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Amendamentul 1596
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Cercetare socioeconomică şi activităţi 
orientate spre viitor pentru elaborarea 
politicilor

(d) Cercetare socioeconomică şi 
comportamentală şi activităţi orientate 
spre viitor pentru elaborarea politicilor

Or. en

Amendamentul 1597
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a sprijini îmbunătăţirea 
elaborării politicilor necesare pentru a 
promova inovarea şi a răspunde 
provocărilor ridicate de transport şi 
nevoilor societale legate de acesta.

Scopul este de a sprijini îmbunătăţirea 
elaborării politicilor necesare pentru a 
promova inovarea şi a răspunde 
provocărilor ridicate de transport şi 
mobilitate şi nevoilor societale şi 
individuale legate de acesta.

Or. en

Amendamentul 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile se vor axa pe o mai bună 
înţelegere a tendinţelor şi perspectivelor 
socioeconomice legate de transport şi pe 

Activităţile se axează pe o mai bună 
înţelegere a tendinţelor şi perspectivelor 
socioeconomice legate de transport şi pe 



PE492.790v01-00 30/165 AM\907850RO.doc

RO

punerea la dispoziţie de date bazate pe 
elemente concrete, precum şi de analize,
factorilor de decizie.

punerea la dispoziţia factorilor de decizie
de date bazate pe elemente concrete, 
precum şi de analize diseminate prin 
intermediul Centrului de cunoaştere şi 
cercetare în domeniul transportului al 
Comisiei Europene.

Or. en

Amendamentul 1599
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor şi a 
materiilor prime

5. Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor, protecţia 
mediului, a patrimoniului cultural şi a 
materiilor prime

Or. de

Amendamentul 1600
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor şi a 
materiilor prime

5. Combaterea schimbărilor climatice, 
mediul, utilizarea eficientă a resurselor şi a 
materiilor prime

Or. en

Amendamentul 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 
competitivităţii Europei şi a bunăstării, 
asigurând, în acelaşi timp, integritatea 
mediului şi sustenabilitatea, menţinând 
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

Obiectivul specific este o economie şi o 
societate în care resursele şi apa sunt 
utilizate în mod eficient şi care este 
rezistentă la schimbările climatice, 
protecţia mediului, precum şi o 
aprovizionare durabilă cu materii prime şi 
servicii ecosistemice, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
mondiale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale şi ecosistemelor 
planetei. Activităţile vor contribui la 
creşterea competitivităţii Europei, a 
securităţii aprovizionării cu materii prime
şi a bunăstării, asigurând, în acelaşi timp,
integritatea mediului, rezilienţa şi 
sustenabilitatea în vederea menţinerii 
încălzirii globale medii sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice şi la alte 
schimbări de mediu.

Or. en

Amendamentul 1602
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, protejarea şi gestionarea 
sustenabilă a resurselor şi ecosistemelor,
precum şi o aprovizionare şi utilizare 
sustenabile cu materii prime, pentru a veni 
în întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
mondiale în creştere, în limitele sustenabile 
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competitivităţii Europei şi a bunăstării, 
asigurând, în acelaşi timp, integritatea 
mediului şi sustenabilitatea, menţinând 
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 
bunăstării cetăţenilor europeni, asigurând,
în acelaşi timp, integritatea şi 
sustenabilitatea mediului, menţinând 
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 
competitivităţii Europei şi a bunăstării, 
asigurând în acelaşi timp integritatea 
mediului şi sustenabilitatea, menţinând
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

Obiectivul specific este o economie şi o 
societate în care resursele sunt utilizate în 
mod eficient şi care este rezistentă la 
schimbările climatice, precum şi o 
aprovizionare durabilă cu materii prime, 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei 
populaţii globale în creştere, în limitele 
sustenabile ale resurselor naturale ale 
planetei. Activităţile vor contribui la 
creşterea competitivităţii Europei şi a 
bunăstării, asigurând în acelaşi timp 
integritatea mediului şi sustenabilitatea, 
scopul fiind de a menţine încălzirea 
globală medie sub 2°C şi de a permite
ecosistemelor şi societăţii să se adapteze la 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 1604
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 
competitivităţii Europei şi a bunăstării, 
asigurând în acelaşi timp integritatea 
mediului şi sustenabilitatea, menţinând 
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale terestre şi marine
ale planetei. Activităţile vor contribui la 
creşterea competitivităţii Europei şi a 
bunăstării, asigurând în acelaşi timp 
integritatea mediului şi sustenabilitatea, 
menţinând încălzirea globală medie sub 
2°C şi permiţând ecosistemelor şi societăţii 
să se adapteze la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 1605
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 
competitivităţii Europei şi a bunăstării, 
asigurând în acelaşi timp integritatea 
mediului şi sustenabilitatea, menţinând 
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

Obiectivul specific este o economie şi o 
societate în care resursele sunt utilizate în 
mod eficient şi care sunt rezistente la 
schimbările climatice, precum şi o 
aprovizionare durabilă cu materii prime, 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei 
populaţii globale în creştere, în limitele 
sustenabile ale resurselor naturale ale 
planetei. Activităţile vor contribui la 
creşterea competitivităţii Europei şi a 
bunăstării, asigurând în acelaşi timp 
integritatea mediului şi sustenabilitatea, 
menţinând încălzirea globală medie sub 
2°C şi permiţând ecosistemelor şi societăţii 
să se adapteze la schimbările climatice.

Or. it
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Amendamentul 1606
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 
competitivităţii Europei şi a bunăstării, 
asigurând în acelaşi timp integritatea 
mediului şi sustenabilitatea, menţinând 
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime şi apă, pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor unei 
populaţii globale în creştere, în limitele 
sustenabile ale resurselor naturale ale 
planetei. Activităţile vor contribui la 
creşterea competitivităţii Europei şi a 
bunăstării, asigurând în acelaşi timp 
integritatea mediului şi sustenabilitatea, 
menţinând încălzirea globală medie sub 
2°C şi permiţând ecosistemelor şi societăţii 
să se adapteze la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 1607
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient şi 
care este rezistentă la schimbările 
climatice, precum şi o aprovizionare 
durabilă cu materii prime, pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor unei populaţii 
globale în creştere, în limitele sustenabile 
ale resurselor naturale ale planetei. 
Activităţile vor contribui la creşterea 
competitivităţii Europei şi a bunăstării, 

Obiectivul specific este o economie în care 
resursele sunt utilizate în mod eficient, în 
condiţii de siguranţă şi care este rezistentă 
la schimbările climatice, precum şi o 
aprovizionare durabilă cu materii prime, 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei 
populaţii globale în creştere, în limitele 
sustenabile ale resurselor naturale ale 
planetei. Activităţile vor contribui la 
creşterea competitivităţii Europei şi a 
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asigurând în acelaşi timp integritatea 
mediului şi sustenabilitatea, menţinând 
încălzirea globală medie sub 2°C şi 
permiţând ecosistemelor şi societăţii să se 
adapteze la schimbările climatice.

bunăstării, asigurând în acelaşi timp 
integritatea mediului şi sustenabilitatea, 
menţinând încălzirea globală medie sub 
2°C şi permiţând ecosistemelor şi societăţii 
să se adapteze la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 1608
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De-a lungul secolului XX, utilizarea 
combustibililor fosili şi extracţia resurselor 
materiale în lume au crescut de zece ori. 
Această eră a unor resurse aparent 
abundente şi ieftine se apropie de sfârşit. 
Materiile prime, apa, aerul, biodiversitatea 
şi ecosistemele terestre, acvatice şi marine 
sunt toate suprasolicitate. Multe din 
ecosistemele majore de pe glob se 
degradează, până la 60 % din serviciile pe 
care acestea le furnizează fiind utilizate 
într-un mod nesustenabil. În Uniune, anual, 
fiecare persoană utilizează 16 tone de 
materiale, 6 tone dintre acestea sunt 
risipite, iar jumătate ajung în depozitele de 
deşeuri. Cererea de resurse la nivel 
mondial continuă să crească odată cu o 
populaţie în creştere ale cărei aspiraţii sunt 
din ce în ce mai mari, în special cele ale 
persoanelor cu venituri medii din 
economiile emergente. Este necesară o 
decuplare absolută a creşterii economice de 
utilizarea resurselor.

De-a lungul secolului XX, utilizarea 
combustibililor fosili şi extracţia resurselor 
materiale în lume au crescut de zece ori. 
Această eră a unor resurse aparent 
abundente şi ieftine se apropie de sfârşit. 
Materiile prime, apa, aerul, biodiversitatea 
şi ecosistemele umane, terestre, acvatice şi 
marine sunt toate suprasolicitate. Multe din 
ecosistemele majore de pe glob se 
degradează, până la 60 % din serviciile pe 
care acestea le furnizează fiind utilizate 
într-un mod nesustenabil. În Uniune, anual, 
fiecare persoană utilizează 16 tone de 
materiale, 6 tone dintre acestea sunt 
risipite, iar jumătate ajung în depozitele de 
deşeuri. Cererea de resurse la nivel 
mondial continuă să crească odată cu o 
populaţie în creştere ale cărei aspiraţii sunt 
din ce în ce mai mari, în special cele ale 
persoanelor cu venituri medii din 
economiile emergente. Este necesară o 
decuplare absolută a creşterii economice de 
utilizarea resurselor.

Or. it

Amendamentul 1609
Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Temperatura medie a suprafeţei 
Pământului, a crescut cu aproape 0,8 ° C în 
ultimii o sută de ani şi se preconizează o 
creştere între 1,8 şi 4 ° C până la sfârşitul 
secolului XXI (faţă de media pentru 
perioada 1980-199929). Impactul posibil 
asupra sistemelor naturale şi umane asociat 
acestor schimbări va constitui o provocare 
pentru planetă şi pentru capacitatea sa de a 
se adapta, precum şi o ameninţare pentru 
dezvoltarea economică şi bunăstarea 
umanităţii în viitor.

Temperatura medie a suprafeţei 
Pământului, a crescut cu aproape 0,8 ° C în 
ultimii o sută de ani şi se preconizează o 
creştere între 1,8 şi 4 ° C până la sfârşitul 
secolului XXI (faţă de media pentru 
perioada 1980-199929). Impactul posibil 
asupra sistemelor naturale şi umane asociat 
acestor schimbări va constitui o provocare 
pentru planetă şi pentru capacitatea sa de a 
se adapta, precum şi o ameninţare pentru 
dezvoltarea economică şi bunăstarea 
umanităţii în viitor. Consecinţele nedorite 
ale schimbărilor climatice şi ale poluării, 
combinate cu urbanizarea crescândă, 
turismul de masă, neglijenţa umană şi 
supraexploatarea resurselor, pun în 
pericol ţesătura culturală fragilă a 
comunităţilor care îşi găseşte expresia în 
patrimoniul cultural european.

Or. it

Amendamentul 1610
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 



AM\907850RO.doc 37/165 PE492.790v01-00

RO

eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ. De asemenea, aceste 
probleme de mediu complexe pun în 
pericol patrimoniul nostru cultural. Avem 
nevoie de cercetare şi inovare pentru a 
conserva patrimoniul cultural al Europei. 
Acest patrimoniu este esenţial pentru 
economia europeană, în special în ceea ce 
priveşte turismul. Venitul anual în 
Europa în acest sector generat de 
patrimoniul cultural se ridică la 
aproximativ 335 miliarde EUR şi oferă 
locuri de muncă unui număr total de 9 
milioane de persoane.

Or. de

Amendamentul 1611
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 
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eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ. Societăţile se confruntă 
cu dificultatea majoră de a stabili un 
echilibru durabil între nevoile umane şi 
mediu. Resursele naturale, inclusiv apa, 
aerul, biomasa, solurile fertile, 
biodiversitatea, ecosistemele, precum şi 
resursele antropice, inclusiv patrimoniul
cultural şi peisajele culturale, şi serviciile 
pe care le oferă acestea, susţin 
funcţionarea economiei şi calitatea vieţii 
în Europa şi în lume.

Or. en

Amendamentul 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 
eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
modificarea circuitului oceanelor, 
creşterea temperaturii apei mărilor şi a 
oceanelor, topirea gheţii în regiunea 
arctică şi scăderea salinităţii apei de mare, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, anomaliile hidrologice, 
eterogeneitatea temporală şi spaţială a 
precipitaţiilor, modificarea distribuţiei 
spaţiale a speciilor, poluarea chimică şi 
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Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 
eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

Or. en

Amendamentul 1613
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 
eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
scăderea fertilităţii solurilor, deficitele de 
apă, poluarea chimică şi pierderea 
biodiversităţii, indică faptul că planeta s-a 
apropiat de limitele ei de sustenabilitate. 
De exemplu, se preconizează că, fără o 
îmbunătăţire a eficienţei, cererea de apă va 
depăşi rezervele cu 40 % în următorii 20 de 
ani. Pădurile dispar într-un ritm alarmant 
de înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
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critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

Or. en

Amendamentul 1614
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 
eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme. Pornind de la tendinţele 
actuale, pentru a face faţă unei populaţii în 
creştere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice şi al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheţii în regiunea arctică, 
degradarea şi utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică şi 
pierderea biodiversităţii, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătăţire a 
eficienţei, cererea de apă va depăşi 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani. 
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an. 
Interacţiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse şi 
ecosisteme naturale şi umane. Pornind de 
la tendinţele actuale, pentru a face faţă unei 
populaţii în creştere la nivel mondial, până 
în 2050 va fi necesar echivalentul a mai 
mult de două planete Pământ.

Or. it
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Amendamentul 1615
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Europa, este nevoie urgent de inovaţii 
în materie de sisteme integrate de 
gestionare a apei. Europa are o 
infrastructură hidrologică care se 
învecheşte (atât pentru apele reziduale, 
cât şi pentru aprovizionarea cu apă 
potabilă) şi se confruntă cu o penurie din 
ce în ce mai mare de apă, cu riscuri 
ridicate de inundaţii urbane şi de poluare 
a apei şi cu o cerere din ce în ce mai mare 
şi mai specifică în materie de 
aprovizionare cu apă din partea sectorului 
agricol, industrial şi din partea populaţiei 
urbane. Pentru a face faţă acestor 
provocări societale (pentru a garanta 
tuturor aprovizionarea cu apă de bună 
calitate şi la preţuri accesibile, pentru a 
furniza cantitatea de apă potrivită la 
calitatea potrivită şi la preţuri corecte 
pentru sectoarele industrial şi agricol şi 
pentru a reduce la minimum poluarea), 
Europa trebuie să investească în sisteme 
inovatoare de gestionare a apei.

Or. en

Amendamentul 1616
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea şi gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 

Furnizarea şi gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
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substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de 
materii prime importante din punct de 
vedere strategic, care sunt afectate într-un 
ritm alarmant de denaturări ale pieţei. 
Mai mult, Uniunea are încă rezerve de 
minereuri valoroase, a căror exploatare şi 
extracţie este limitată de lipsa unor 
tehnologii adecvate şi este obstrucţionată 
de concurenţa mondială tot mai mare. 
Dată fiind importanţa materiilor prime 
pentru competitivitatea şi economia 
europeană şi pentru aplicarea lor în 
produse inovatoare, asigurarea unei 
aprovizionări sustenabile cu materii prime 
şi gestionarea lor eficientă din punctul de 
vedere al resurselor reprezintă o prioritate 
esenţială pentru Uniune.

substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Uniunea are rezerve de 
minereuri valoroase, a căror exploatare şi 
extracţie este limitată de lipsa unor 
tehnologii adecvate şi a unei infrastructuri 
de transport. Dată fiind importanţa 
materiilor prime pentru competitivitatea şi 
economia europeană şi pentru aplicarea lor 
în produse inovatoare, asigurarea unei 
aprovizionări sustenabile cu materii prime 
şi gestionarea lor eficientă din punctul de 
vedere al resurselor reprezintă o prioritate 
esenţială pentru Uniune. Accesul la sursele 
de materii prime europene, situate adesea 
în zone geografice îndepărtate, reprezintă 
în continuare o provocare pentru 
industriile care depind de o aprovizionare 
sigură cu astfel de materii prime. Pe de 
altă parte, Uniunea este foarte 
dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturările pieţei.

Or. en

Amendamentul 1617
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea şi gestionarea eficientă din Furnizarea şi gestionarea eficientă din 
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punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror exploatare şi extracţie 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate şi este obstrucţionată de 
concurenţa mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanţa materiilor prime pentru 
competitivitatea şi economia europeană şi 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime şi gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esenţială pentru 
Uniune.

punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror explorare şi extracţie 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate şi este obstrucţionată de 
concurenţa mondială tot mai mare. 
Uniunea Europeană adăposteşte 
numeroase dintre cele mai bune exemple 
de patrimoniu cultural la scară mondială, 
edificate iniţial cu ajutorul materiilor 
prime locale. Cunoaşterea durabilităţii 
materiilor prime respective este limitată 
din cauza lipsei cercetărilor privind 
proprietăţile acestor materiale şi 
rezistenţa lor la schimbările climatice.
Dată fiind importanţa materiilor prime 
pentru competitivitatea şi economia 
europeană şi pentru aplicarea lor în 
produse inovatoare, asigurarea unei 
aprovizionări sustenabile cu materii prime 
şi gestionarea lor eficientă din punctul de 
vedere al resurselor reprezintă o prioritate 
esenţială pentru Uniune.

Or. it
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Amendamentul 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea şi gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror exploatare şi extracţie 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate şi este obstrucţionată de 
concurenţa mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanţa materiilor prime pentru 
competitivitatea şi economia europeană şi 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime şi gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esenţială pentru 
Uniune.

Furnizarea şi gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, utilizarea eficientă a 
resurselor, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror explorare, extracţie şi
procesare sunt limitate de lipsa unor 
tehnologii adecvate şi a investiţiilor şi sunt
obstrucţionate de concurenţa mondială tot 
mai mare. Dată fiind importanţa materiilor 
prime pentru competitivitatea şi economia 
europeană şi pentru aplicarea lor în 
produse inovatoare, asigurarea unei 
aprovizionări sustenabile cu materii prime 
şi gestionarea lor eficientă din punctul de 
vedere al resurselor reprezintă o prioritate 
esenţială pentru Uniune.

Or. en
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Amendamentul 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea şi gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror exploatare şi extracţie 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate şi este obstrucţionată de 
concurenţa mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanţa materiilor prime pentru 
competitivitatea şi economia europeană şi 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime şi gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esenţială pentru 
Uniune.

Furnizarea şi gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime şi la energie. 
Cu toate acestea, aprovizionarea cu materii 
prime a Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror explorare şi extracţie 
sunt limitate de lipsa unor tehnologii 
adecvate şi sunt obstrucţionate de 
concurenţa mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanţa materiilor prime pentru 
competitivitatea şi economia europeană şi 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime şi gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esenţială pentru 
Uniune.

Or. en
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Amendamentul 1620
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea şi gestionarea eficientă din
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea acestora, sunt esenţiale pentru 
funcţionarea societăţilor moderne şi a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror exploatare şi extracţie 
este limitată de lipsa unor tehnologii 
adecvate şi este obstrucţionată de 
concurenţa mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanţa materiilor prime pentru 
competitivitatea şi economia europeană şi 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime şi gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esenţială pentru 
Uniune.

Furnizarea, gestionarea eficientă şi sigură 
din punctul de vedere al resurselor de 
materii prime, inclusiv explorarea, 
extracţia, prelucrarea, reutilizarea, 
reciclarea şi substituirea acestora, sunt 
esenţiale pentru funcţionarea societăţilor 
moderne şi a economiilor lor. Sectoare cum 
sunt construcţiile, chimia, automobilele, 
industria aerospaţială, utilaje şi instalaţii, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR şi asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
alarmant de denaturări ale pieţei. Mai mult, 
Uniunea are încă rezerve de minereuri 
valoroase, a căror explorare şi extracţie 
sunt limitate de lipsa unor tehnologii 
adecvate şi sunt obstrucţionate de 
concurenţa mondială tot mai mare. Dată 
fiind importanţa materiilor prime pentru 
competitivitatea şi economia europeană şi 
pentru aplicarea lor în produse inovatoare, 
asigurarea unei aprovizionări sustenabile 
cu materii prime şi gestionarea lor eficientă 
din punctul de vedere al resurselor 
reprezintă o prioritate esenţială pentru 
Uniune.

Or. en
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Amendamentul 1621
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitatea economiei de a se adapta şi de 
a deveni mai rezistentă în faţa schimbărilor 
climatice, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi, în acelaşi 
timp, de a rămâne competitivă, depinde de 
nivelurile ridicate de ecoinovare, atât de 
natură societală, cât şi tehnologică. Cu o 
piaţă mondială pentru ecoinovare care se 
ridică la aproape 1 000 de miliarde EUR 
anual şi care, conform estimărilor, se va 
tripla până în 2030, ecoinovarea reprezintă 
o oportunitate majoră pentru stimularea 
competitivităţii şi crearea de locuri de 
muncă în economiile europene.

Capacitatea economiei de a se adapta şi de 
a deveni mai rezistentă în faţa schimbărilor 
climatice, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi, în acelaşi 
timp, de a rămâne competitivă, depinde de 
nivelurile ridicate de ecoinovare, atât de 
natură societală, organizaţională, cât şi 
tehnologică. Cu o piaţă mondială pentru 
ecoinovare care se ridică la aproape 1 000 
de miliarde EUR anual şi care, conform 
estimărilor, se va tripla până în 2030, 
ecoinovarea reprezintă o oportunitate 
majoră pentru stimularea competitivităţii şi 
crearea de locuri de muncă în economiile 
europene.

Or. en

Amendamentul 1622
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atingerea obiectivelor Uniunii şi la nivel 
internaţional privind emisiile şi 
concentraţiile gazelor cu efect de seră şi 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice necesită dezvoltarea şi utilizarea 
de tehnologii rentabile, precum şi măsuri 
de atenuare şi adaptare. Cadrele de politică 
ale Uniunii şi la nivel mondial trebuie să se 
asigure că ecosistemele şi biodiversitatea 
sunt protejate, valorizate şi refăcute în mod 
adecvat, în scopul menţinerii capacităţii lor 

Atingerea obiectivelor Uniunii şi la nivel 
internaţional privind emisiile şi 
concentraţiile gazelor cu efect de seră şi 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice necesită dezvoltarea şi utilizarea 
de tehnologii rentabile, precum şi măsuri 
de atenuare şi adaptare. Cadrele de politică 
ale Uniunii şi la nivel mondial trebuie să se 
asigure că ecosistemele şi biodiversitatea 
sunt protejate, valorizate şi refăcute în mod 
adecvat, în scopul menţinerii capacităţii lor 
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de a asigura resurse şi servicii în viitor. 
Cercetarea şi inovarea pot contribui la 
garantarea unui acces sigur şi durabil la 
materiile prime şi la asigurarea unei 
reduceri semnificative a utilizării şi risipei 
resurselor.

de a asigura resurse şi servicii în viitor.
Metodele utilizate pentru adaptarea şi 
conservarea patrimoniului cultural pot fi 
utilizate pentru atenuarea schimbărilor 
climatice, utilizând cu mai multă grijă 
energia, materiile prime durabile şi 
tehnologiile ecologice şi adoptând metode 
de planificare pasive. La rândul lor, 
aceste metode pot conduce la măsuri de 
atenuare şi de adaptare în toate 
sectoarele, de la construcţii la 
transporturi. Cercetarea şi inovarea pot 
contribui la garantarea unui acces sigur şi 
durabil la materiile prime şi la asigurarea 
unei reduceri semnificative a utilizării şi 
risipei resurselor.

Or. it

Amendamentul 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atingerea obiectivelor Uniunii şi la nivel 
internaţional privind emisiile şi 
concentraţiile gazelor cu efect de seră şi 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice necesită dezvoltarea şi utilizarea 
de tehnologii rentabile, precum şi măsuri 
de atenuare şi adaptare. Cadrele de politică 
ale Uniunii şi la nivel mondial trebuie să se 
asigure că ecosistemele şi biodiversitatea 
sunt protejate, valorizate şi refăcute în mod 
adecvat, în scopul menţinerii capacităţii lor 
de a asigura resurse şi servicii în viitor. 
Cercetarea şi inovarea pot contribui la 
garantarea unui acces sigur şi durabil la 
materiile prime şi la asigurarea unei 
reduceri semnificative a utilizării şi risipei 
resurselor.

Atingerea obiectivelor Uniunii şi la nivel 
internaţional privind emisiile şi 
concentraţiile gazelor cu efect de seră şi 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice necesită tranziţia către o 
societate cu emisii scăzute de carbon şi 
dezvoltarea şi utilizarea de tehnologii 
rentabile, precum şi măsuri de atenuare şi 
adaptare şi o mai bună înţelegere a 
reacţiilor societăţii la aceste provocări, 
inclusiv identificarea blocajelor 
economice şi societale. Cadrele de politică 
ale Uniunii şi la nivel mondial trebuie să se 
asigure că ecosistemele şi biodiversitatea 
sunt protejate, valorizate şi gestionate în 
mod adecvat, şi, în cele din urmă, refăcute 
în scopul menţinerii capacităţii lor de a 
asigura resurse şi servicii în viitor. 
Cercetarea şi inovarea pot contribui la 
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garantarea unui acces sigur şi durabil la 
materiile prime şi exploatarea acestora pe 
uscat şi pe fundul mării şi la asigurarea 
unei reduceri semnificative a utilizării şi 
risipei resurselor.

Or. en

Amendamentul 1624
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atingerea obiectivelor Uniunii şi la nivel 
internaţional privind emisiile şi
concentraţiile gazelor cu efect de seră şi 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice necesită dezvoltarea şi utilizarea
de tehnologii rentabile, precum şi măsuri 
de atenuare şi adaptare. Cadrele de politică 
ale Uniunii şi la nivel mondial trebuie să se 
asigure că ecosistemele şi biodiversitatea 
sunt protejate, valorizate şi refăcute în mod 
adecvat, în scopul menţinerii capacităţii lor 
de a asigura resurse şi servicii în viitor. 
Cercetarea şi inovarea pot contribui la 
garantarea unui acces sigur şi durabil la 
materiile prime şi la asigurarea unei 
reduceri semnificative a utilizării şi risipei 
resurselor.

Atingerea obiectivelor Uniunii şi la nivel 
internaţional privind emisiile gazelor cu 
efect de seră şi combaterea efectelor 
schimbărilor climatice necesită dezvoltarea 
şi aplicarea unor soluţii tehnologice şi de 
altă natură, durabile şi eficace, precum şi 
a unor măsuri de atenuare şi adaptare. 
Cadrele de politică ale Uniunii şi la nivel 
mondial trebuie să se asigure că 
ecosistemele şi biodiversitatea sunt 
protejate, valorizate şi refăcute în mod 
adecvat, în scopul menţinerii capacităţii lor 
de a asigura resurse şi servicii în viitor. 
Cercetarea şi inovarea pot contribui la 
garantarea unui acces sigur şi durabil la 
materiile prime şi la asigurarea unei 
reduceri semnificative a utilizării şi risipei 
resurselor.

Or. en

Amendamentul 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Strategia de 
dezvoltare durabilă a Uniunii33,
comunicarea O politică maritimă integrată 
pentru Uniune34, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”35, planul de acţiune 
privind ecoinovarea şi O agendă digitală 
pentru Europa36. Aceste acţiuni vor 
consolida capacitatea societăţii de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor-cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, iniţiativa O politică industrială 
adaptată erei globalizării, cartea albă 
Adaptarea la schimbările climatice: către 
un cadru de acţiune la nivel european31,
iniţiativa privind materiile prime32, 
Strategia de dezvoltare durabilă a 
Uniunii33, comunicarea O politică 
maritimă integrată pentru Uniune34, 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”35, planul de acţiune privind 
ecoinovarea, Parteneriatul european 
privind inovarea în domeniul materiilor 
prime şi cel de al 7-lea Program de 
acţiune pentru mediu. Aceste acţiuni vor 
consolida capacitatea societăţii de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Or. en

Amendamentul 1626
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor-cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
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vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Strategia de 
dezvoltare durabilă a Uniunii33,
comunicarea O politică maritimă integrată 
pentru Uniune34, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”35, planul de acţiune 
privind ecoinovarea şi O agendă digitală 
pentru Europa36. Aceste acţiuni vor 
consolida capacitatea societăţii de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Parteneriatul 
european pentru inovare în domeniul 
apei, Strategia de dezvoltare durabilă a 
Uniunii33, comunicarea O politică 
maritimă integrată pentru Uniune34, 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”35, planul de acţiune privind 
ecoinovarea şi O agendă digitală pentru 
Europa36. Aceste acţiuni vor consolida 
capacitatea societăţii de a deveni mai 
rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Or. en

Amendamentul 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Strategia de 

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor-cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Parteneriatul 
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dezvoltare durabilă a Uniunii33,
comunicarea O politică maritimă integrată 
pentru Uniune34, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”35, planul de acţiune 
privind ecoinovarea şi O agendă digitală 
pentru Europa36. Aceste acţiuni vor 
consolida capacitatea societăţii de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

european pentru inovare în domeniul 
apei, Strategia de dezvoltare durabilă a 
Uniunii33, comunicarea O politică 
maritimă integrată pentru Uniune34, 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”35, planul de acţiune privind 
ecoinovarea şi O agendă digitală pentru 
Europa36. Aceste acţiuni vor consolida 
capacitatea societăţii de a deveni mai 
rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Or. en

Amendamentul 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Strategia de 
dezvoltare durabilă a Uniunii33,
comunicarea O politică maritimă integrată 
pentru Uniune34, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”35, planul de acţiune 
privind ecoinovarea şi O agendă digitală 
pentru Europa36. Aceste acţiuni vor 
consolida capacitatea societăţii de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor-cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Strategia de 
dezvoltare durabilă a Uniunii33,
comunicarea O politică maritimă integrată 
pentru Uniune34, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”35, planul de acţiune 
privind ecoinovarea şi O agendă digitală 
pentru Europa36. Directiva-cadru privind 
apa şi directivele derivate37. Aceste acţiuni 
vor consolida capacitatea societăţii de a 
deveni mai rezistentă la schimbările de 
mediu şi climatice şi vor asigura 
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materiilor prime. disponibilitatea materiilor prime.
__________________
37 Directiva 2000/20/CE

Or. en

Amendamentul 1629
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
până în 205030, cartea albă Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acţiune la nivel european31, iniţiativa 
privind materiile prime32, Strategia de 
dezvoltare durabilă a Uniunii33,
comunicarea O politică maritimă integrată 
pentru Uniune34, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”35, planul de acţiune 
privind ecoinovarea şi O agendă digitală 
pentru Europa36. Aceste acţiuni vor 
consolida capacitatea societăţii de a deveni 
mai rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Acţiunile Uniunii se vor concentra pe 
sprijinirea obiectivelor şi politicilor cheie
ale Uniunii, inclusiv: Strategia Europa 
2020, iniţiativa O Uniune a inovării, 
iniţiativa O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor şi foaia de 
parcurs corespunzătoare, cartea albă 
Adaptarea la schimbările climatice: către 
un cadru de acţiune la nivel european31,
iniţiativa privind materiile prime32, 
Strategia de dezvoltare durabilă a 
Uniunii33, comunicarea O politică 
maritimă integrată pentru Uniune34, 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”35, planul de acţiune privind 
ecoinovarea şi O agendă digitală pentru 
Europa36. Aceste acţiuni vor consolida 
capacitatea societăţii de a deveni mai 
rezistentă la schimbările de mediu şi 
climatice şi vor asigura disponibilitatea 
materiilor prime.

Or. it

Amendamentul 1630
Amalia Sartori
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere caracterul transnaţional şi 
mondial al problematicii schimbărilor 
climatice şi mediului, amploarea şi 
complexitatea lor şi dimensiunea 
internaţională a lanţului de aprovizionare 
cu materii prime, activităţile trebuie să fie 
realizate la nivelul Uniunii sau la un nivel 
mai extins. Caracterul multidisciplinar al 
cercetării necesare presupune punerea în 
comun a cunoştinţelor şi resurselor 
complementare pentru a putea răspunde cu 
eficacitate acestei provocări. Reducerea 
utilizării resurselor şi a efectelor asupra 
mediului, crescând, în acelaşi timp, 
competitivitatea, va necesita o tranziţie 
societală şi tehnologică decisivă la o 
economie bazată pe o relaţie durabilă între 
natură şi bunăstarea umană. Activităţile de 
cercetare şi inovare coordonate vor 
îmbunătăţi înţelegerea şi anticiparea 
schimbărilor climatice şi de mediu într-o 
perspectivă sistemică şi intersectorială, vor 
reduce incertitudinile, vor identifica şi 
evalua vulnerabilităţile, riscurile, costurile 
şi oportunităţile, şi vor lărgi totodată aria 
răspunsurilor şi soluţiilor societale şi de 
politică şi vor îmbunătăţi eficacitatea 
acestora. Acţiunile vor urmări, de 
asemenea, să ofere actorilor de la toate 
nivelurile societăţii posibilitatea de a 
participa activ la acest proces.

Având în vedere caracterul transnaţional şi 
mondial al problematicii schimbărilor 
climatice şi mediului, amploarea şi 
complexitatea lor şi dimensiunea 
internaţională a lanţului de aprovizionare 
cu materii prime, activităţile trebuie să fie 
realizate la nivelul Uniunii sau la un nivel 
mai extins. Caracterul multidisciplinar al 
cercetării necesare presupune punerea în 
comun a cunoştinţelor şi resurselor 
complementare pentru a putea răspunde cu 
eficacitate acestei provocări. Reducerea 
utilizării resurselor şi a efectelor asupra 
mediului, crescând, în acelaşi timp, 
competitivitatea, va necesita o tranziţie 
societală şi tehnologică decisivă la o 
economie bazată pe o relaţie durabilă între 
natură şi bunăstarea umană. Provocările 
legate de apă includ utilizarea apei în 
mediul rural, urban şi industrial şi 
protejarea ecosistemelor acvatice.
Activităţile de cercetare şi inovare 
coordonate vor îmbunătăţi înţelegerea şi 
anticiparea schimbărilor climatice şi de 
mediu într-o perspectivă sistemică şi 
intersectorială, vor reduce incertitudinile, 
vor identifica şi evalua vulnerabilităţile, 
riscurile, costurile şi oportunităţile, şi vor 
lărgi totodată aria răspunsurilor şi soluţiilor 
societale şi de politică şi vor îmbunătăţi 
eficacitatea acestora. Acţiunile vor urmări, 
de asemenea, să ofere actorilor de la toate 
nivelurile societăţii posibilitatea de a 
participa activ la acest proces.

Or. en

Justificare

Explicarea amplorii provocărilor din domeniul apei.
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Amendamentul 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea problemei disponibilităţii 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare şi inovare în 
diverse discipline şi sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluţii sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce priveşte mediul şi 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanţ valoric (explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunităţi de creştere şi de creare de 
locuri de muncă, precum şi opţiuni 
inovatoare care implică ştiinţa, tehnologia, 
economia, politica şi guvernanţa. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un 
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

Abordarea problemei disponibilităţii 
materiilor prime şi a utilizării lor 
sustenabile necesită eforturi coordonate de 
cercetare şi inovare în diverse discipline şi 
sectoare pentru a contribui la asigurarea 
unor soluţii sigure, viabile din punct de 
vedere economic, adecvate în ceea ce 
priveşte mediul şi acceptabile social de-a 
lungul întregului lanţ valoric (explorarea, 
extracţia, prelucrarea, utilizarea eficientă a
resurselor, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunităţi de creştere şi de creare de 
locuri de muncă, precum şi opţiuni 
inovatoare care implică ştiinţa, tehnologia, 
economia, politica şi guvernanţa. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un 
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime şi, pentru 
materiile prime esenţiale, denumite 
„pământuri rare”, este înfiinţată Reţeaua 
europeană de competenţă în domeniul 
pământurilor rare. Cooperarea 
internaţională în domeniul materiilor 
prime, precum cooperarea trilaterală UE-
Japonia-SUA privind materiile rare 
esenţiale, este, de asemenea, de mare 
importanţă şi ar trebui continuată.

Or. en

Amendamentul 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea problemei disponibilităţii 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare şi inovare în 
diverse discipline şi sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluţii sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce priveşte mediul şi 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanţ valoric (explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunităţi de creştere şi de creare de 
locuri de muncă, precum şi opţiuni 
inovatoare care implică ştiinţa, tehnologia, 
economia, politica şi guvernanţa. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un 
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

Abordarea problemei disponibilităţii 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare şi inovare în 
diverse discipline şi sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluţii sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce priveşte mediul şi 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanţ valoric (explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
substituirea). Ar trebui inclusă necesitatea 
utilizării corespunzătoare a apei în zonele 
rurale, urbane şi industriale, precum şi 
necesitatea de a proteja ecosistemul 
acvatic. Inovarea în aceste domenii va oferi 
oportunităţi de creştere şi de creare de 
locuri de muncă, precum şi opţiuni 
inovatoare care implică ştiinţa, tehnologia, 
economia, politica şi guvernanţa. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un 
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

Or. en

Amendamentul 1633
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea problemei disponibilităţii 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare şi inovare în 
diverse discipline şi sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluţii sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce priveşte mediul şi 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanţ valoric (explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 

Abordarea problemei disponibilităţii 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare şi inovare în 
diverse discipline şi sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluţii sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce priveşte mediul şi 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanţ valoric (explorarea, extracţia, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea şi 
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substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunităţi de creştere şi de creare de 
locuri de muncă, precum şi opţiuni 
inovatoare care implică ştiinţa, tehnologia, 
economia, politica şi guvernanţa. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunităţi de creştere şi de creare de 
locuri de muncă, precum şi opţiuni 
inovatoare care implică ştiinţa, tehnologia, 
economia, politica şi guvernanţa. Din acest 
motiv, sunt în curs de pregătire 
parteneriate europene privind inovarea în 
domeniul materiilor prime şi al utilizării 
eficiente a apei.

Or. en

Justificare

Apa nu face parte din provocarea specifică privind materiile prime (care acoperă doar 
materiile prime neagricole şi neproducătoare de energie, şi nu resursele, în general) şi, prin 
urmare, este important ca aceasta să fie menţionată separat în descrierea diferitelor 
provocări.

Amendamentul 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ecoinovarea va oferi noi oportunităţi 
valoroase pentru creştere economică şi 
crearea de locuri de muncă. Soluţiile 
dezvoltate prin acţiuni la nivelul Uniunii 
vor răspunde ameninţărilor majore la 
competitivitatea industrială şi vor facilita 
preluarea lor rapidă şi replicarea în cadrul 
pieţei unice, cât şi în afara acesteia. 
Aceasta va permite tranziţia spre o 
economie ecologică, care ţine seama de 
utilizarea durabilă a resurselor. Partenerii 
pentru această abordare vor fi: factori de 
decizie la nivel internaţional, european şi 
naţional, programe de cercetare şi inovare 
internaţionale şi ale statelor membre, 
mediul de afaceri european şi industria 
europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi 
agenţiile naţionale de mediu, precum şi alte 

Ecoinovarea va oferi noi oportunităţi 
valoroase pentru creştere economică şi 
crearea de locuri de muncă. Soluţiile 
dezvoltate prin acţiuni la nivelul Uniunii 
vor răspunde ameninţărilor majore la 
competitivitatea industrială şi vor facilita 
preluarea lor rapidă şi replicarea în cadrul 
pieţei unice, cât şi în afara acesteia. 
Aceasta va permite tranziţia spre o 
economie ecologică, care ţine seama de
utilizarea durabilă a resurselor. Partenerii 
pentru această abordare vor fi: factori de 
decizie la nivel internaţional, european şi 
naţional, programe de cercetare şi inovare 
internaţionale şi ale statelor membre, 
mediul de afaceri european şi industria 
europeană şi, în special, IMM-urile, 
universităţile europene şi institutele de 
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părţi interesate relevante. În plus faţă de 
cooperarea bilaterală şi regională, acţiunile 
la nivelul Uniunii vor sprijini, de 
asemenea, eforturile şi iniţiativele 
internaţionale relevante, inclusiv Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC), Platforma 
interguvernamentală privind 
biodiversitatea şi serviciile ecosistemice 
(IPBES) şi Grupul pentru observarea 
Pământului (GEO).

cercetare, organizaţiile neguvernamentale 
şi grupurile de reflecţie, Agenţia 
Europeană de Mediu şi agenţiile naţionale 
de mediu, precum şi alte părţi interesate 
relevante. În plus faţă de cooperarea 
bilaterală şi regională, acţiunile la nivelul 
Uniunii vor sprijini, de asemenea, 
eforturile şi iniţiativele internaţionale 
relevante, inclusiv Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC), Platforma 
interguvernamentală privind 
biodiversitatea şi serviciile ecosistemice 
(IPBES), Comitetul internaţional pentru 
gestionarea durabilă a resurselor şi 
Grupul pentru observarea Pământului 
(GEO).

Or. en

Amendamentul 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera a – paragraful 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a se dezvolta şi evalua 
măsuri inovatoare, rentabile şi sustenabile 
de adaptare la schimbările climatice şi de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate atât CO2, cât şi gazele cu efect 
de seră, altele decât CO2, şi să fie puse în 
evidenţă soluţii ecologice tehnologice şi 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acţiuni informate şi eficace şi 
să fie puse în reţea competenţele necesare. 
Activităţile se vor axa pe: o mai bună 
înţelegere a schimbărilor climatice şi pe 
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
impactului, a aspectelor vulnerabile şi 

Obiectivul este de a se dezvolta şi evalua 
măsuri inovatoare, rentabile şi durabile de 
adaptare la schimbările climatice şi de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate CO2 şi gazele cu efect de seră, 
altele decât CO2, creşterea nivelului mării 
şi al apelor interioare şi să fie puse în 
evidenţă soluţii ecologice tehnologice şi 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp acţiuni informate şi eficace şi să 
fie puse în reţea competenţele necesare.
Activităţile se vor axa pe: o mai bună 
înţelegere a schimbărilor climatice şi pe 
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
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dezvoltarea unor adaptări inovatoare 
rentabile şi a unor măsuri de prevenire a 
riscurilor, sprijinirea politicilor în materie 
de atenuare.

impactului, a aspectelor vulnerabile şi 
dezvoltarea unor adaptări inovatoare 
rentabile şi a unor măsuri de prevenire a 
riscurilor, sprijinirea politicilor în materie 
de atenuare. Deşi această chestiune este 
abordată deja în COM (2011) 811 partea 
III punctele 5.1.1. şi 5.1.2, această 
chestiune trebuie abordată şi aici.

Or. en

Justificare

Garantarea faptului că întreprinderile europene sunt pregătite pentru consecinţele 
schimbărilor climatice prin sprijinirea cercetării legate de măsurile de atenuare a 
schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea.

Amendamentul 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a se dezvolta şi evalua 
măsuri inovatoare, rentabile şi sustenabile 
de adaptare la schimbările climatice şi de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate atât CO2, cât şi gazele cu efect 
de seră, altele decât CO2, şi să fie puse în 
evidenţă soluţii ecologice tehnologice şi 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acţiuni informate şi eficace şi 
să fie puse în reţea competenţele necesare. 
Activităţile se vor axa pe: o mai bună 
înţelegere a schimbărilor climatice şi pe 
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
impactului, a aspectelor vulnerabile şi 
dezvoltarea unor adaptări inovatoare 
rentabile şi a unor măsuri de prevenire a 
riscurilor, sprijinirea politicilor în materie 

Obiectivul este de a se dezvolta şi evalua 
măsuri inovatoare, rentabile şi sustenabile 
de adaptare la schimbările climatice şi de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate atât CO2, cât şi gazele cu efect 
de seră, altele decât CO2, şi să fie puse în 
evidenţă soluţii ecologice tehnologice şi 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acţiuni informate şi eficace şi 
să fie puse în reţea competenţele necesare. 
Activităţile se vor axa pe: o mai bună 
înţelegere a schimbărilor climatice şi pe 
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
impactului, a aspectelor vulnerabile şi 
dezvoltarea unor adaptări inovatoare 
rentabile şi a unor măsuri de prevenire şi 
de gestionare a riscurilor în sectoarele 
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de atenuare. economice-cheie, de exemplu, 
agricultura, energia, transporturile, 
turismul, mediul construit şi patrimoniul 
cultural, sprijinirea politicilor în materie 
de atenuare.

Or. en

Amendamentul 1637
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a se dezvolta şi evalua 
măsuri inovatoare, rentabile şi sustenabile 
de adaptare la schimbările climatice şi de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate atât CO2, cât şi gazele cu efect 
de seră, altele decât CO2, şi să fie puse în 
evidenţă soluţii ecologice tehnologice şi 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acţiuni informate şi eficace şi 
să fie puse în reţea competenţele necesare. 
Activităţile se vor axa pe: o mai bună 
înţelegere a schimbărilor climatice şi pe 
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
impactului, a aspectelor vulnerabile şi 
dezvoltarea unor adaptări inovatoare 
rentabile şi a unor măsuri de prevenire a 
riscurilor, sprijinirea politicilor în materie 
de atenuare.

Obiectivul este de a se dezvolta şi evalua 
măsuri inovatoare, rentabile şi sustenabile 
de adaptare la schimbările climatice şi de 
atenuare a efectelor acestora, prin care să 
fie vizate atât CO2, cât şi gazele cu efect 
de seră, altele decât CO2, şi să fie puse în 
evidenţă soluţii ecologice tehnologice şi 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp de acţiuni informate şi eficace şi 
să fie puse în reţea competenţele necesare. 
Activităţile se vor axa pe: o mai bună 
înţelegere a schimbărilor climatice şi pe 
furnizarea de previziuni fiabile cu privire la 
schimbările climatice; evaluarea 
impactului, a aspectelor vulnerabile şi 
dezvoltarea unor măsuri de atenuare şi 
adaptare inovatoare şi rentabile, precum şi 
a unor măsuri de prevenire a riscurilor, 
sprijinirea politicilor în materie de 
atenuare.

Or. en

Amendamentul 1638
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale şi a ecosistemelor

(b) Gestionarea sustenabilă şi în condiţii de 
siguranţă a resurselor naturale şi a 
ecosistemelor

Or. en

Amendamentul 1639
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale şi a ecosistemelor

(b) Gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale şi ale patrimoniului cultural, 
precum şi a ecosistemelor

Or. en

Amendamentul 1640
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a furniza cunoştinţe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate şi nevoile 
societăţii şi ale economiei. Activităţile se 
vor axa pe: realizarea de progrese în 
înţelegerea funcţionării ecosistemelor, a 
interacţiunilor acestora cu sistemele sociale 
şi a rolului lor în susţinerea economiei şi a 
bunăstării umane; precum şi furnizarea de 
cunoştinţe şi instrumente care să asigure 

Obiectivul este de a furniza cunoştinţe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate şi nevoile 
societăţii şi ale economiei. Activităţile se 
vor axa pe: realizarea de progrese în 
înţelegerea funcţionării ecosistemelor, 
inclusiv a rolului de regularizare pe care 
îl au oceanele şi pădurile în prevenirea 
încălzirii globale, a interacţiunilor acestora 
cu sistemele sociale şi a rolului lor în 
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eficacitatea procesului decizional şi a 
angajamentului public.

susţinerea economiei şi a bunăstării umane; 
precum şi furnizarea de cunoştinţe şi 
instrumente care să asigure eficacitatea 
procesului decizional şi a angajamentului 
public.

Or. en

Amendamentul 1641
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a furniza cunoştinţe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate şi nevoile 
societăţii şi ale economiei. Activităţile se 
vor axa pe: realizarea de progrese în 
înţelegerea funcţionării ecosistemelor, a 
interacţiunilor acestora cu sistemele sociale 
şi a rolului lor în susţinerea economiei şi a 
bunăstării umane; precum şi furnizarea de 
cunoştinţe şi instrumente care să asigure 
eficacitatea procesului decizional şi a 
angajamentului public.

Obiectivul este de a furniza cunoştinţe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate şi nevoile 
societăţii. Activităţile se vor axa pe: 
realizarea de progrese în înţelegerea 
funcţionării ecosistemelor, a interacţiunilor 
acestora cu sistemele sociale şi a rolului lor 
în susţinerea economiei şi a bunăstării 
umane; precum şi furnizarea de cunoştinţe 
şi instrumente care să asigure eficacitatea 
procesului decizional şi a angajamentului 
public.

Or. en

Amendamentul 1642
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a furniza cunoştinţe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 

Obiectivul este de a furniza cunoştinţe 
pentru o gestionare a resurselor naturale şi 
ale patrimoniului cultural care să permită 
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sustenabil între resursele limitate şi nevoile 
societăţii şi ale economiei. Activităţile se 
vor axa pe: realizarea de progrese în 
înţelegerea funcţionării ecosistemelor, a 
interacţiunilor acestora cu sistemele sociale 
şi a rolului lor în susţinerea economiei şi a 
bunăstării umane; precum şi furnizarea de 
cunoştinţe şi instrumente care să asigure 
eficacitatea procesului decizional şi a 
angajamentului public.

atingerea unui echilibru sustenabil între 
resursele limitate şi nevoile societăţii şi ale 
economiei. Activităţile se vor axa pe: 
realizarea de progrese în înţelegerea 
funcţionării ecosistemelor, a interacţiunilor 
acestora cu sistemele sociale şi a rolului lor 
în susţinerea economiei şi a bunăstării 
umane; precum şi furnizarea de cunoştinţe 
şi instrumente care să asigure eficacitatea 
procesului decizional şi a angajamentului 
public.

Or. en

Amendamentul 1643
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Gestionarea sustenabilă a 
patrimoniului cultural
Scopul este de a garanta gestionarea şi 
utilizarea sustenabile ale resurselor 
patrimoniului cultural şi minimizarea 
riscurilor pe care le implică schimbările 
climatice. Activităţile se axează pe 
observare, monitorizare şi modelizare, ca 
modalităţi de determinare a nivelurilor de 
rezilienţă, şi pe gestionarea patrimoniului 
cultural pentru a pune bazele unui cadru 
coerent de evaluare şi gestionare a 
riscurilor. Vor fi elaboraţi indicatori 
pentru a măsura variaţiile integrităţii 
vizuale, materiale şi structurale a 
patrimoniului cultural şi arheologic 
(clădiri, artefacte).

Or. it
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Amendamentul 1644
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Abordarea modurilor de consum al 
resurselor şi a modificărilor stilului de 
viaţă
Cercetarea privind sustenabilitatea 
modificărilor stilului de viaţă şi 
încurajarea adoptării unor stiluri de viaţă 
sustenabile. Sprijinirea punerii în aplicare 
a inovaţiilor şi soluţiilor din perspectiva 
cererii pentru a reduce utilizarea 
resurselor şi utilizarea nesustenabilă a 
resurselor.

Or. en

Amendamentul 1645
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Garantarea unor măsuri de asigurare 
a unei tranziţii, gestionări şi utilizări 
sustenabile a resurselor de apă şi a 
serviciilor din sectorul apei. Obiectivul 
este de a îmbunătăţi baza de cunoştinţe 
inovatoare legate de (tranziţiile privind) 
sistemele de aprovizionare cu apă, 
sistemele de purificare a apei, procesul de 
închidere a circuitului apei, recuperarea 
energiei/materiilor prime şi îmbunătăţirea 
angajamentului/comportamentului 
utilizatorului final faţă de satisfacerea 
nevoilor viitoare.
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Or. en

Amendamentul 1646
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Asigurarea aprovizionării sustenabile 
cu materii prime neenergetice şi 
neagricole.

(c) Asigurarea utilizării, gestionării şi
aprovizionării sustenabile cu materii prime 
neenergetice şi neagricole

Or. en

Amendamentul 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este îmbunătăţirea bazei de 
cunoştinţe privind materiile prime şi 
dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru 
explorarea, extracţia, prelucrarea,
reciclarea şi recuperarea în condiţii 
ecologice şi rentabile a materiilor prime şi 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activităţile se vor axa pe: 
îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilităţii aprovizionării 
cu materii prime şi a utilizării acestora, 
găsirea de alternative pentru materiile 
prime esenţiale, precum şi o sensibilizare 
mai mare cu privire la materiile prime şi 
îmbunătăţirea modalităţilor de utilizare a 

Obiectivul este îmbunătăţirea bazei de 
cunoştinţe privind materiile prime şi 
dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru 
utilizarea, reutilizarea şi reciclarea şi 
recuperarea în condiţii ecologice şi 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor a materiilor prime şi pentru 
înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activităţile se vor axa pe: 
îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilităţii aprovizionării 
cu materii prime şi a utilizării acestora, 
promovarea proiectării ecologice, a 
furnizării sustenabile, a utilizării şi 
reutilizării eficiente a materiilor prime,
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acestora la nivelul societăţii. găsirea de alternative pentru materiile 
prime esenţiale, dezvoltarea unor procese 
şi sisteme în circuit închis, sprijinirea 
strategiilor şi a tehnologiei de reciclare şi 
reutilizare, măsuri din perspectiva cererii 
care să le permită cetăţenilor şi 
consumatorilor să reducă consumul şi 
risipa de materii prime, precum şi o 
sensibilizare mai mare cu privire la 
materiile prime şi îmbunătăţirea 
modalităţilor de utilizare a acestora la 
nivelul societăţii.

Or. en

Amendamentul 1648
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este îmbunătăţirea bazei de 
cunoştinţe privind materiile prime şi 
dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru 
explorarea, extracţia, prelucrarea, 
reciclarea şi recuperarea în condiţii 
ecologice şi rentabile a materiilor prime şi 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activităţile se vor axa pe: 
îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilităţii aprovizionării 
cu materii prime şi a utilizării acestora, 
găsirea de alternative pentru materiile 
prime esenţiale, precum şi o sensibilizare 
mai mare cu privire la materiile prime şi 
îmbunătăţirea modalităţilor de utilizare a 
acestora la nivelul societăţii.

Obiectivul este îmbunătăţirea bazei de 
cunoştinţe privind materiile prime şi 
dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru 
explorarea, extracţia, prelucrarea, 
reciclarea şi recuperarea în condiţii 
ecologice şi rentabile a materiilor prime şi 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activităţile se vor axa pe: 
îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilităţii aprovizionării 
cu materii prime şi a utilizării acestora, 
găsirea de alternative pentru materiile 
prime esenţiale, o sensibilizare mai mare 
cu privire la materiile prime şi 
îmbunătăţirea modalităţilor de utilizare a 
acestora la nivelul societăţii, crearea şi 
stimularea centrelor regionale şi 
naţionale de materii prime şi abordarea 
provocărilor logistice în ceea ce priveşte 
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conectarea industriilor cu sursele de 
materii prime.

Or. en

Amendamentul 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este îmbunătăţirea bazei de 
cunoştinţe privind materiile prime şi 
dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru 
explorarea, extracţia, prelucrarea, 
reciclarea şi recuperarea în condiţii 
ecologice şi rentabile a materiilor prime şi 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activităţile se vor axa pe: 
îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilităţii aprovizionării 
cu materii prime şi a utilizării acestora, 
găsirea de alternative pentru materiile 
prime esenţiale, precum şi o sensibilizare 
mai mare cu privire la materiile prime şi 
îmbunătăţirea modalităţilor de utilizare a 
acestora la nivelul societăţii.

Obiectivul este îmbunătăţirea bazei de 
cunoştinţe privind materiile prime şi 
dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru 
explorarea, extracţia, prelucrarea, 
reciclarea şi recuperarea în condiţii 
ecologice şi rentabile a materiilor prime şi 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activităţile se vor axa pe: 
îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilităţii aprovizionării 
cu materii prime şi a utilizării acestora, 
găsirea de alternative pentru materiile 
prime esenţiale şi periculoase, încurajarea 
conceperii în vederea utilizării şi 
reutilizării sustenabile a materiilor prime, 
precum şi o sensibilizare mai mare cu 
privire la materiile prime şi îmbunătăţirea 
modalităţilor de utilizare a acestora la 
nivelul societăţii.

Or. en

Justificare

Conceperea în vederea reutilizării reprezintă baza pentru punerea în aplicare a unei 
gestionări durabile a materiilor prime.
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Amendamentul 1650
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
şi a schimbărilor societale inovatoare, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
şi a schimbărilor societale inovatoare, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.
În special, programul de ecoinovare pus 
în aplicare cu succes în cadrul 
programului pentru competitivitate şi 
inovare din cadrul financiar multianual 
anterior al UE este continuat în cadrul 
Programului Orizont 2020, dispunând de 
o alocare bugetară ambiţioasă.

Or. en

Amendamentul 1651
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
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deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
şi a schimbărilor societale inovatoare, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.

deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
şi a schimbărilor societale inovatoare, 
sprijinirea cercetării privind înlocuitorii 
siguri ai substanţelor indicate ca fiind 
periculoase în temeiul Regulamentului 
Uniunii Europene privind substanţele 
chimice şi utilizarea acestora în condiţii 
de siguranţă (REACH), măsurarea şi 
evaluarea progresului către o economie 
ecologică, precum şi promovarea eficienţei 
resurselor prin sisteme digitale.

Or. en

Amendamentul 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
şi a schimbărilor societale inovatoare, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
deosebită IMM-urilor, dezvoltarea de 
strategii, metodologii şi instrumente 
ecoinovatoare pentru conservarea 
patrimoniului cultural din Europa, 
sprijinirea politicilor şi a schimbărilor 
societale inovatoare, măsurarea şi 
evaluarea progresului către o economie 
ecologică, precum şi promovarea eficienţei 
resurselor prin sisteme digitale.

Or. en

Amendamentul 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
şi a schimbărilor societale inovatoare, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
inovatoare, a modelelor economice 
sustenabile şi a schimbărilor societale, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.

Or. en

Amendamentul 1654
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă şi a 
replicării acestora, acordându-se o atenţie 
deosebită IMM-urilor, sprijinirea politicilor 
şi a schimbărilor societale inovatoare, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.

Obiectivul este de a încuraja toate formele 
de ecoinovare care facilitează tranziţia la o 
economie ecologică. Activităţile se vor axa 
pe: consolidarea tehnologiilor, proceselor, 
serviciilor şi a produselor ecoinovatoare şi 
de stimulare a introducerii pe piaţă, la 
preţuri competitive, şi a replicării acestora, 
acordându-se o atenţie deosebită IMM-
urilor, sprijinirea politicilor şi a 
schimbărilor societale inovatoare, 
măsurarea şi evaluarea progresului către o 
economie ecologică, precum şi promovarea 
eficienţei resurselor prin sisteme digitale.

Or. it
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Amendamentul 1655
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful d a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Restaurarea, întreţinerea, 
digitalizarea şi reutilizarea bunurilor 
culturale pentru secolul XXI
Scopul este protejarea patrimoniului 
cultural al secolului XX, inclusiv a 
patrimoniului digital. Activităţile se 
axează pe dezvoltarea şi punerea în 
aplicare a noilor tehnologii, inclusiv a 
nanotehnologiilor, în combinaţie cu 
tehnologiile convenţionale, şi pe o 
evaluare a acceptabilităţii culturale a 
noilor măsuri, inclusiv digitalizarea, 
pentru a îmbunătăţi rezilienţa 
materialelor culturale fragile şi 
vulnerabile şi reutilizarea clădirilor şi a 
operelor de artă contemporane, ţinând 
seama în mod corespunzător de 
diferenţele regionale şi de diferitele 
abordări culturale.

Or. it

Amendamentul 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful e a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Patrimoniul cultural
Obiectivul este efectuarea de cercetări în 
ceea ce priveşte strategiile, metodologiile 
şi instrumentele necesare pentru a 
promova un patrimoniu cultural durabil 
şi dinamic în Europa, ca reacţie la 
schimbările climatice. Patrimoniul 
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cultural, sub diferitele sale forme fizice, 
oferă cadrul de viaţă pentru comunităţile 
rezistente care trebuie să facă faţă unor 
schimbări variate. Cercetarea privind 
patrimoniul cultural necesită o abordare 
pluridisciplinară pentru a îmbunătăţi 
înţelegerea materialului istoric. 
Activităţile se axează pe identificarea 
nivelurilor de rezistenţă prin intermediul 
observaţiilor, al monitorizării şi al 
modelizării şi asigură o mai bună 
înţelegere a modului în care comunităţile 
percep şi reacţionează în faţa 
schimbărilor climatice şi la dezastrele 
seismice şi vulcanice.

Or. it

Justificare

Provocările societale, în special schimbările climatice şi noile tehnologii, trebuie considerate 
din perspectiva impactului pe care îl au asupra patrimoniului cultural, ţinând seama în mod 
corespunzător atât de riscurile pe care le implică, cât şi de oportunităţile pe care le oferă.

Amendamentul 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful e a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Patrimoniul cultural: răspunsul 
populaţiei la schimbările climatice
Patrimoniul cultural al Europei 
reprezintă o chestiune distinctă 
importantă, deoarece este o resursă unică 
ce constituie o componentă în evoluţie a 
identităţii individuale şi colective; este 
nevoie, prin urmare, de cercetare în 
domeniul strategiilor, metodologiilor şi 
instrumentelor pentru a permite existenţa 
unui patrimoniu cultural european în 
permanenţă dinamic. De exemplu, mediile 
în schimbare şi evenimentele extreme mai 
frecvente, cum ar fi inundaţiile, pericolele 
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naturale de natură vulcanică sau 
seismică, aduc în discuţie modul în care 
populaţia înţelege şi reacţionează la 
aceste provocări. 

Or. en

Amendamentul 1658
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful e a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Patrimoniul cultural
Obiectivul este de a studia strategiile, 
metodele şi instrumentele necesare pentru 
a asigura caracterul dinamic şi durabil al 
patrimoniului cultural în Europa, ca 
reacţie la schimbările climatice. 
Cercetarea în domeniul patrimoniului 
cultural necesită o abordare 
multidisciplinară pentru a permite o mai 
bună înţelegere a materialului istoric.

Or. de

Amendamentul 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful e a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Ajungerea la o stare ecologică bună a 
mărilor şi oceanelor din Europa
Consolidarea cunoştinţelor privind 
contaminanţii marini şi impactul acestora 
pentru a ajunge la o stare ecologică bună 
a mărilor şi oceanelor din Europa şi 
pentru a o menţine, astfel cum se solicită 
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în Directiva privind strategia pentru 
mediul marin (MSFD). 

Or. en

Amendamentul 1660
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. SOCIETĂŢI FAVORABILE
INCLUZIUNII, INOVATOARE ŞI
SIGURE

6. EUROPA ÎNTR-O LUME ÎN 
SCHIMBARE - SOCIETĂŢI 
FAVORABILE INCLUZIUNII ŞI 
REFLEXIVE

Or. en

Amendamentul 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. SOCIETĂŢI FAVORABILE
INCLUZIUNII, INOVATOARE ŞI 
SIGURE

6. EUROPA ÎNTR-O LUME ÎN 
SCHIMBARE - SOCIETĂŢI 
FAVORABILE INCLUZIUNII, 
INOVATOARE ŞI REFLEXIVE

Or. en

Amendamentul 1662
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. SOCIETĂŢI FAVORABILE
INCLUZIUNII, INOVATOARE ŞI 
SIGURE

6. ÎNŢELEGEREA SOCIETĂŢILOR 
EUROPENE, A CULTURII ŞI A 
SCHIMBĂRILOR SOCIETALE

Or. en

Amendamentul 1663
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a promova
societăţi europene favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure în contextul unor 
transformări fără precedent şi al unor 
interdependenţe globale din ce în ce mai 
accentuate.

Obiectivele specifice le reprezintă o mai 
bună înţelegere a Europei şi promovarea
creşterii sale economice prin intermediul 
culturii şi creativităţii, ca valori 
fundamentale, pentru a construi societăţi 
mai favorabile incluziunii şi mai 
inovatoare. 

Or. en

Justificare

Accentul nu ar trebui pus doar pe înţelegerea societăţii, ci şi pe încurajarea evoluţiei pozitive 
a acesteia, sprijinind creşterea economică; în acest sens, cultura şi creativitatea pot juca un 
rol fundamental. De asemenea, este clar că industriile culturale şi creative pot sta la baza 
viitoarei creşteri economice europene: apărarea şi protejarea culturii noastre presupune şi 
valorizarea corespunzătoare a acesteia pentru a spori creativitatea şi inovarea.

Amendamentul 1664
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a promova Obiectivul specific este de a promova 
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societăţi europene favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure în contextul unor 
transformări fără precedent şi al unor 
interdependenţe globale din ce în ce mai 
accentuate.

societăţi europene favorabile incluziunii şi 
reflexive în contextul unor transformări 
fără precedent şi al unor interdependenţe 
globale din ce în ce mai accentuate.

Or. en

Amendamentul 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a promova 
societăţi europene favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure în contextul unor 
transformări fără precedent şi al unor 
interdependenţe globale din ce în ce mai 
accentuate.

Obiectivul specific este de a promova 
societăţi europene favorabile incluziunii, 
solidare, inovatoare şi sigure în contextul 
unor transformări fără precedent şi al unor 
interdependenţe globale din ce în ce mai 
accentuate.

Or. en

Amendamentul 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependenţele economice şi culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populaţiei, excluderea socială şi sărăcia tot 
mai mari, inegalităţile şi fluxurilor 
migratorii, eliminarea decalajului digital, 
promovarea unei culturi a inovării şi a 
creativităţii în societate şi în întreprinderi, 
precum şi garantarea libertăţii, securităţii şi 

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependenţele economice şi culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populaţiei şi evoluţia demografică, 
excluziunea socială şi sărăcia tot mai mari, 
inegalităţile şi fluxurilor migratorii, 
eliminarea decalajului digital, promovarea 
unei culturi a ştiinţei, inovării şi a 
creativităţii în societate şi în întreprinderi, 
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încrederii în instituţiile democratice şi între 
cetăţeni atât în interiorul, cât şi în afara 
graniţelor. Aceste provocări sunt
considerabile şi necesită o abordare 
europeană comună.

precum şi garantarea libertăţii, securităţii şi 
încrederii în instituţiile democratice şi între 
cetăţeni atât în interiorul, cât şi în afara 
graniţelor, promovarea incluziunii politice 
şi civice, consolidarea înţelegerii sferei 
publice europene şi sprijinirea 
comunicării şi a relaţiilor dintre 
întreprinderile europene dincolo de 
barierele naţionale, rasiale, lingvistice, 
religioase, tehnologice şi sociale. Aceste 
provocări sunt considerabile şi necesită o 
abordare europeană comună.

Or. en

Amendamentul 1667
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependenţele economice şi culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populaţiei, excluderea socială şi sărăcia tot 
mai mari, inegalităţile şi fluxurilor 
migratorii, eliminarea decalajului digital, 
promovarea unei culturi a inovării şi a 
creativităţii în societate şi în întreprinderi, 
precum şi garantarea libertăţii, securităţii şi 
încrederii în instituţiile democratice şi între 
cetăţeni atât în interiorul, cât şi în afara 
graniţelor. Aceste provocări sunt 
considerabile şi necesită o abordare
europeană comună.

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependenţele economice şi culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populaţiei, excluderea socială şi sărăcia tot 
mai mari, inegalităţile şi fluxurilor 
migratorii, eliminarea decalajului digital, 
promovarea unei culturi a inovării şi a 
creativităţii în societate şi în întreprinderi, 
precum şi garantarea libertăţii, securităţii şi 
încrederii în instituţiile democratice şi între 
cetăţeni atât în interiorul, cât şi în afara 
graniţelor. Aceste provocări sunt 
considerabile şi necesită o combinaţie din 
ce în ce mai complexă de abordări 
europene diverse şi comune, bazate pe 
cunoştinţe ştiinţifice partajate pe care 
numai ştiinţele sociale, cele umaniste, 
cultura şi industriile creative le pot oferi.

Or. en
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Justificare

Se poate face faţă provocărilor societale prin intermediul culturii şi al ştiinţelor umane.

Amendamentul 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În primul rând, în Uniune persistă 
inegalităţi importante, atât între ţări, cât şi 
în sânul acestora. În 2010, punctajele 
statelor membre ale Uniunii în ceea ce 
priveşte indicele dezvoltării umane, o 
mărime agregată care reflectă progresele 
realizate în ceea ce priveşte sănătatea, 
educaţia şi veniturile, se situează între 
0,743 şi 0,895, reflectând astfel decalaje 
considerabile între ţări. Persistă, de 
asemenea, semnificative inegalităţi de gen:
de exemplu, diferenţa de remunerare între 
femei şi bărbaţi în Uniune rămâne la 
17,8 % în favoarea bărbaţilor37. În prezent, 
unul din fiecare şase cetăţeni ai Uniunii 
(aproximativ 80 de milioane de persoane) 
sunt expuşi riscului de sărăcie. În ultimele 
două decenii, a crescut gradul de sărăcie a 
tinerilor şi a familiilor cu copii. Rata 
şomajului în rândul tinerilor este peste 20 
%. 150 de milioane de europeni 
(aproximativ 25 %) nu au utilizat niciodată 
internetul şi este posibil ca aceştia să nu fie 
niciodată suficient de pregătiţi pentru a-l 
utiliza. Apatia şi polarizarea politică cu 
prilejul alegerilor au crescut, reflectând 
scăderea încrederii cetăţenilor în sistemele 
politice actuale. Aceste cifre sugerează că 
unele grupuri şi comunităţi sociale sunt 
lăsate în mod constant în afara dezvoltării 
economice şi sociale şi/sau a politicilor 
democratice.

În primul rând, în Uniune persistă 
inegalităţi importante, atât între ţări, cât şi 
în sânul acestora. În 2010, punctajele 
statelor membre ale Uniunii în ceea ce 
priveşte indicele dezvoltării umane, o 
mărime agregată care reflectă progresele 
realizate în ceea ce priveşte sănătatea, 
educaţia şi veniturile, se situează între 
0,743 şi 0,895, reflectând astfel decalaje 
considerabile între ţări. Persistă, de 
asemenea, inegalităţile de şanse dintre 
femei şi bărbaţi. Diferenţa de remunerare 
între femei şi bărbaţi în Uniune rămâne la 
17,8 % în favoarea bărbaţilor37. În prezent, 
unul din fiecare şase cetăţeni ai Uniunii 
(aproximativ 80 de milioane de persoane) 
sunt expuşi riscului de sărăcie. În ultimele 
două decenii, a crescut gradul de sărăcie a 
tinerilor şi a familiilor cu copii. Rata 
şomajului în rândul tinerilor este peste 20 
%. 150 de milioane de europeni 
(aproximativ 25 %) nu au utilizat niciodată 
internetul şi este posibil ca aceştia să nu fie 
niciodată suficient de pregătiţi pentru a-l 
utiliza. Apatia şi polarizarea politică cu 
prilejul alegerilor au crescut, reflectând 
scăderea încrederii cetăţenilor în sistemele 
politice actuale. Aceste cifre sugerează că 
unele grupuri şi comunităţi sociale sunt 
lăsate în mod constant în afara dezvoltării 
economice şi sociale şi/sau a politicilor 
democratice.

Or. en
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Amendamentul 1669
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieţii private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale şi economice afectează 
din ce în ce mai mult cetăţenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca 
numărul victimelor directe ale 
infracţionalităţii în Europa să se ridice în 
fiecare an la 75 de milioane39. Costul 
direct al criminalităţii, terorismului, 
activităţilor ilegale, violenţei şi dezastrelor 
a fost estimat, în Europa, în 2010, la cel 
puţin 650 de miliarde EUR (în jur de 5 % 
din PIB-ul UE). Un exemplu ilustrativ de 
consecinţe ale terorismului îl reprezintă 
atacul asupra turnurilor gemene din 
Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii 
de vieţi au fost pierdute şi se estimează că 
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivităţii SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producţia totală şi o creştere a şomajului 
de aproape 1 % în trimestrul care a 
urmat. Cetăţenii, întreprinderile şi 
instituţiile sunt din ce în ce mai implicaţi 
în interacţiuni şi tranzacţii digitale în 
sfera socială, financiară şi comercială, 
dar dezvoltarea internetului a condus, în 
acelaşi timp, la o criminalitate 
informatică în valoare de miliarde de euro 
în fiecare an şi la încălcări ale vieţii 
private care afectează persoane sau 
asociaţii pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurităţii în viaţa de zi cu 
zi şi apariţia unor situaţii neprevăzute 
riscă să afecteze încrederea cetăţenilor nu 

eliminat
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doar în instituţii, ci şi încrederea unora în 
ceilalţi.

Or. en

Amendamentul 1670
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieţii private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale şi economice afectează 
din ce în ce mai mult cetăţenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca 
numărul victimelor directe ale 
infracţionalităţii în Europa să se ridice în 
fiecare an la 75 de milioane39. Costul 
direct al criminalităţii, terorismului, 
activităţilor ilegale, violenţei şi dezastrelor 
a fost estimat, în Europa, în 2010, la cel 
puţin 650 de miliarde EUR (în jur de 5 % 
din PIB-ul UE). Un exemplu ilustrativ de 
consecinţe ale terorismului îl reprezintă 
atacul asupra turnurilor gemene din 
Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii 
de vieţi au fost pierdute şi se estimează că 
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivităţii SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producţia totală şi o creştere a şomajului 
de aproape 1 % în trimestrul care a 
urmat. Cetăţenii, întreprinderile şi 
instituţiile sunt din ce în ce mai implicaţi 
în interacţiuni şi tranzacţii digitale în 
sfera socială, financiară şi comercială, 
dar dezvoltarea internetului a condus, în 
acelaşi timp, la o criminalitate 
informatică în valoare de miliarde de euro 

eliminat
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în fiecare an şi la încălcări ale vieţii 
private care afectează persoane sau 
asociaţii pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurităţii în viaţa de zi cu 
zi şi apariţia unor situaţii neprevăzute 
riscă să afecteze încrederea cetăţenilor nu 
doar în instituţii, ci şi încrederea unora în 
ceilalţi.

Or. en

Amendamentul 1671
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieţii private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale şi economice afectează din 
ce în ce mai mult cetăţenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca numărul 
victimelor directe ale infracţionalităţii în 
Europa să se ridice în fiecare an la 75 de 
milioane39. Costul direct al criminalităţii, 
terorismului, activităţilor ilegale, violenţei 
şi dezastrelor a fost estimat, în Europa, în 
2010, la cel puţin 650 de miliarde EUR (în 
jur de 5 % din PIB-ul UE). Un exemplu 
ilustrativ de consecinţe ale terorismului îl 
reprezintă atacul asupra turnurilor 
gemene din Manhattan din 11 septembrie 
2001. Mii de vieţi au fost pierdute şi se 
estimează că acest eveniment a cauzat 
pierderi ale productivităţii SUA în valoare 
de 35 de miliarde USD, de 47 de miliarde 
USD în producţia totală şi o creştere a 
şomajului de aproape 1 % în trimestrul 
care a urmat. Cetăţenii, întreprinderile şi 
instituţiile sunt din ce în ce mai implicaţi
în interacţiuni şi tranzacţii digitale în 

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieţii private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale şi economice afectează din 
ce în ce mai mult cetăţenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca numărul 
victimelor directe ale infracţionalităţii în 
Europa să se ridice în fiecare an la 75 de 
milioane39. Costul direct al criminalităţii, 
terorismului, activităţilor ilegale, violenţei 
şi dezastrelor a fost estimat, în Europa, în 
2010, la cel puţin 650 de miliarde EUR (în 
jur de 5 % din PIB-ul UE).
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sfera socială, financiară şi comercială, 
dar dezvoltarea internetului a condus, în 
acelaşi timp, la o criminalitate 
informatică în valoare de miliarde de euro 
în fiecare an şi la încălcări ale vieţii 
private care afectează persoane sau 
asociaţii pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurităţii în viaţa de zi cu zi 
şi apariţia unor situaţii neprevăzute riscă să 
afecteze încrederea cetăţenilor nu doar în 
instituţii, ci şi încrederea unora în ceilalţi.

Or. en

Amendamentul 1672
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieţii private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale şi economice afectează din 
ce în ce mai mult cetăţenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca numărul 
victimelor directe ale infracţionalităţii în 
Europa să se ridice în fiecare an la 75 de 
milioane39. Costul direct al criminalităţii, 
terorismului, activităţilor ilegale, violenţei 
şi dezastrelor a fost estimat, în Europa, în 
2010, la cel puţin 650 de miliarde EUR (în
jur de 5 % din PIB-ul UE). Un exemplu 
ilustrativ de consecinţe ale terorismului îl 
reprezintă atacul asupra turnurilor gemene 
din Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii 
de vieţi au fost pierdute şi se estimează că 
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivităţii SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producţia totală şi o creştere a şomajului de 
aproape 1 % în trimestrul care a urmat. 

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieţii private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale şi economice afectează din 
ce în ce mai mult cetăţenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca numărul 
victimelor directe ale infracţionalităţii în 
Europa să se ridice în fiecare an la 75 de 
milioane39. Costul direct al criminalităţii, 
terorismului, activităţilor ilegale, violenţei 
şi dezastrelor a fost estimat, în Europa, în 
2010, la cel puţin 650 de miliarde EUR (în 
jur de 5 % din PIB-ul UE). Un exemplu 
ilustrativ de consecinţe ale terorismului îl 
reprezintă atacul asupra turnurilor gemene 
din Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii 
de vieţi au fost pierdute şi se estimează că 
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivităţii SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producţia totală şi o creştere a şomajului de 
aproape 1 % în trimestrul care a urmat. 
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Cetăţenii, întreprinderile şi instituţiile sunt 
din ce în ce mai implicaţi în interacţiuni şi 
tranzacţii digitale în sfera socială, 
financiară şi comercială, dar dezvoltarea 
internetului a condus, în acelaşi timp, la o 
criminalitate informatică în valoare de 
miliarde de euro în fiecare an şi la încălcări 
ale vieţii private care afectează persoane 
sau asociaţii pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurităţii în viaţa de zi cu zi 
şi apariţia unor situaţii neprevăzute riscă să 
afecteze încrederea cetăţenilor nu doar în 
instituţii, ci şi încrederea unora în ceilalţi.

Cetăţenii, întreprinderile şi instituţiile sunt 
din ce în ce mai implicaţi în interacţiuni şi 
tranzacţii digitale în sfera socială, 
financiară şi comercială, dar dezvoltarea 
internetului a condus, în acelaşi timp, la o 
criminalitate informatică în valoare de 
miliarde de euro în fiecare an şi la încălcări 
ale vieţii private care afectează persoane 
sau asociaţii pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurităţii în viaţa de zi cu zi 
şi apariţia unor situaţii neprevăzute riscă să 
afecteze încrederea cetăţenilor nu doar în 
instituţii, ci şi încrederea unora în ceilalţi.
Elementul-cheie pentru încurajarea 
creşterii economice şi a dezvoltării îl 
reprezintă o abordare corespunzătoare 
care să stimuleze libera circulaţie a 
informaţiilor, corelată cu un nivel 
corespunzător de securitate a 
informaţiilor şi de protecţia a vieţii private 
şi a datelor personale.

Or. en

Amendamentul 1673
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieţii private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale şi economice afectează din 
ce în ce mai mult cetăţenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca numărul 
victimelor directe ale infracţionalităţii în 
Europa să se ridice în fiecare an la 75 de 
milioane39. Costul direct al criminalităţii, 
terorismului, activităţilor ilegale, violenţei 
şi dezastrelor a fost estimat, în Europa, în 
2010, la cel puţin 650 de miliarde EUR (în 

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 
formă de criminalitate, violenţă, inclusiv 
violenţă pe criterii de sex, terorism, atacuri 
informatice, abuzuri împotriva vieţii 
private, fie sub alte forme de tulburări 
sociale şi economice afectează din ce în ce 
mai mult cetăţenii. Conform estimărilor, 
este foarte probabil ca numărul victimelor 
directe ale infracţionalităţii în Europa să se 
ridice în fiecare an la 75 de milioane39. 
Costul direct al criminalităţii, terorismului, 
activităţilor ilegale, violenţei şi dezastrelor 
a fost estimat, în Europa, în 2010, la cel 
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jur de 5 % din PIB-ul UE). Un exemplu 
ilustrativ de consecinţe ale terorismului îl 
reprezintă atacul asupra turnurilor gemene 
din Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii 
de vieţi au fost pierdute şi se estimează că 
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivităţii SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producţia totală şi o creştere a şomajului de 
aproape 1 % în trimestrul care a urmat. 
Cetăţenii, întreprinderile şi instituţiile sunt 
din ce în ce mai implicaţi în interacţiuni şi 
tranzacţii digitale în sfera socială, 
financiară şi comercială, dar dezvoltarea 
internetului a condus, în acelaşi timp, la o 
criminalitate informatică în valoare de 
miliarde de euro în fiecare an şi la încălcări 
ale vieţii private care afectează persoane 
sau asociaţii pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurităţii în viaţa de zi cu zi 
şi apariţia unor situaţii neprevăzute riscă să 
afecteze încrederea cetăţenilor nu doar în 
instituţii, ci şi încrederea unora în ceilalţi.

puţin 650 de miliarde EUR (în jur de 5 % 
din PIB-ul UE). Un exemplu ilustrativ de 
consecinţe ale terorismului îl reprezintă 
atacul asupra turnurilor gemene din 
Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii de 
vieţi au fost pierdute şi se estimează că 
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivităţii SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producţia totală şi o creştere a şomajului de 
aproape 1 % în trimestrul care a urmat. 
Cetăţenii, întreprinderile şi instituţiile sunt 
din ce în ce mai implicaţi în interacţiuni şi 
tranzacţii digitale în sfera socială, 
financiară şi comercială, dar dezvoltarea 
internetului a condus, în acelaşi timp, la o 
criminalitate informatică în valoare de 
miliarde de euro în fiecare an şi la încălcări 
ale vieţii private care afectează persoane 
sau asociaţii pe întregul continent. 
Pătrunderea insecurităţii în viaţa de zi cu zi 
şi apariţia unor situaţii neprevăzute riscă să 
afecteze încrederea cetăţenilor nu doar în 
instituţii, ci şi încrederea unora în ceilalţi.

Or. es

Justificare

Este esenţial ca regulamentul să includă o trimitere specifică la necesitatea de a combate 
violenţa pe criterii de sex.

Amendamentul 1674
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări şi evoluţia cerinţelor subliniază, 
astfel, importanţa dezvoltării cercetării 
inovatoare şi a noilor tehnologii, procese şi 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acţiunilor şi politicilor 

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări şi evoluţia cerinţelor subliniază, 
astfel, importanţa dezvoltării cercetării 
inovatoare şi a noilor tehnologii, procese şi 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acţiunilor şi politicilor 
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coordonate care vor anticipa sau influenţa 
evoluţiile majore din Europa. Este nevoie 
de înţelegerea tendinţelor şi a efectelor în 
joc în aceste provocări şi de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare şi de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure, în comparaţie cu alte 
regiuni ale lumii. Este nevoie de o abordare 
mai strategică a cooperării cu ţările terţe.
În sfârşit, pe măsură ce politicile de 
securitate interacţionează cu diferite 
politici sociale, consolidarea dimensiunii 
societale a cercetării în domeniul 
securităţii va reprezenta un aspect 
important al acestei provocări.

coordonate care vor anticipa sau influenţa 
evoluţiile majore din Europa. Este nevoie 
de înţelegerea tendinţelor şi a efectelor în 
joc în aceste provocări şi de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare şi de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure, în comparaţie cu alte 
regiuni ale lumii. Este nevoie de o abordare 
mai strategică a cooperării cu ţările terţe.

Or. en

Amendamentul 1675
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări şi evoluţia cerinţelor subliniază, 
astfel, importanţa dezvoltării cercetării 
inovatoare şi a noilor tehnologii, procese şi 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acţiunilor şi politicilor 
coordonate care vor anticipa sau influenţa 
evoluţiile majore din Europa. Este nevoie 
de înţelegerea tendinţelor şi a efectelor în 
joc în aceste provocări şi de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare şi de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure, în comparaţie cu alte 
regiuni ale lumii. Este nevoie de o abordare 
mai strategică a cooperării cu ţările terţe. În 
sfârşit, pe măsură ce politicile de securitate 

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări şi evoluţia cerinţelor subliniază, 
astfel, importanţa dezvoltării cercetării 
inovatoare şi a noilor tehnologii, procese şi 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acţiunilor şi politicilor 
coordonate care vor anticipa sau influenţa 
evoluţiile majore din Europa. Este nevoie 
de înţelegerea tendinţelor şi a efectelor în 
joc în aceste provocări şi de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare şi de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure, în comparaţie cu alte 
regiuni ale lumii. Este nevoie de o abordare 
mai strategică a cooperării cu ţările terţe. 
De asemenea, este esenţială valorizarea 
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interacţionează cu diferite politici sociale, 
consolidarea dimensiunii societale a 
cercetării în domeniul securităţii va 
reprezenta un aspect important al acestei 
provocări.

patrimoniului cultural imens al Europei 
pentru a apropia cetăţenii UE şi a 
consolida coeziunea societăţii europene.
În sfârşit, pe măsură ce politicile de 
securitate interacţionează cu diferite 
politici sociale, consolidarea dimensiunii 
societale a cercetării în domeniul securităţii 
va reprezenta un aspect important al acestei 
provocări.

Or. it

Amendamentul 1676
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deşi tehnologia poate juca un rol în 
consolidarea securităţii în Europa, este 
important ca o Europă deja relativ sigură 
să ia măsuri pentru a aborda cauzele care 
stau la baza insecurităţii (atât în cadrul 
UE, cât şi în afara sa) şi să 
contrabalanseze accentul deosebit de 
puternic pus în ultimii zece ani pe 
sporirea securităţii cu măsuri care să 
vizeze restabilirea libertăţilor civile, 
protejarea drepturilor fundamentale şi 
consolidarea răspunderii. Toate aceste 
iniţiative vor fi abordate ca parte dintr-o 
agendă de cercetare mai largă în 
domeniul „securităţii umane”.

Or. en

Amendamentul 1677
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE



AM\907850RO.doc 87/165 PE492.790v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul va aborda în special relaţia 
dintre cercetarea în domeniul ştiinţelor 
naturale şi al tehnologiei şi alte ştiinţe, în 
special ştiinţele politice, sociale şi umane, 
punând accentul pe natura conflictelor şi 
pe cooperare, transformarea conflictelor 
şi cooperarea în domeniul securităţii, 
rolul statului, organizaţiile internaţionale, 
actorii nestatali şi actorii societăţii civile, 
dar şi pe prevenirea conflictelor, 
consolidarea păcii şi reforma sectoarelor 
securităţii civile. 

Or. en

Amendamentul 1678
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a construi societăţi favorabile 
incluziunii, inovatoare şi sigure, Europa 
necesită un răspuns care implică 
dezvoltarea de noi cunoştinţe, tehnologii şi 
capacităţi, precum şi identificarea 
opţiunilor de politici. Aceste eforturi vor 
ajuta Europa să îşi abordeze provocările nu 
numai pe plan intern, ci şi ca actor global 
pe scena internaţională. Acest lucru, la 
rândul său, va permite statelor membre să 
beneficieze de pe urma experienţei din alte 
părţi şi să îşi definească mai bine propriile 
acţiuni specifice corespunzătoare 
contextelor lor respective.

Pentru a construi societăţi favorabile 
incluziunii, inovatoare şi sigure, Europa 
necesită un răspuns care implică 
dezvoltarea de noi cunoştinţe, tehnologii şi 
capacităţi, precum şi identificarea 
opţiunilor de politici; ar trebui întocmit un 
inventar precis al subiectelor relevante al 
căror interes şi influenţă sunt generale şi 
care ar putea oferi soluţii la problemele 
sociale, juridice şi politice ale Uniunii, 
identificând domeniile pornind de la care 
ar trebui lansată fiecare cercetare. Aceste 
eforturi vor ajuta Europa să îşi abordeze 
provocările nu numai pe plan intern, ci şi 
ca actor global pe scena internaţională. 
Acest lucru, la rândul său, va permite 
statelor membre să beneficieze de pe urma 
experienţei din alte părţi şi să îşi definească 
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mai bine propriile acţiuni specifice 
corespunzătoare contextelor lor respective.

Or. es

Justificare

Ar trebui evitată o abordare eterogenă prin stabilirea unor orientări clare, sub forma unui 
catalog tematic; acest lucru va contribui la identificarea domeniului pornind de la care ar 
trebui abordată fiecare problemă.

Amendamentul 1679
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a construi societăţi favorabile 
incluziunii, inovatoare şi sigure, Europa 
necesită un răspuns care implică 
dezvoltarea de noi cunoştinţe, tehnologii şi 
capacităţi, precum şi identificarea 
opţiunilor de politici. Aceste eforturi vor 
ajuta Europa să îşi abordeze provocările nu 
numai pe plan intern, ci şi ca actor global 
pe scena internaţională. Acest lucru, la 
rândul său, va permite statelor membre să 
beneficieze de pe urma experienţei din alte 
părţi şi să îşi definească mai bine propriile 
acţiuni specifice corespunzătoare 
contextelor lor respective.

Pentru a construi societăţi favorabile 
incluziunii, inovatoare şi reflexive, Europa 
necesită un răspuns care implică 
dezvoltarea de noi cunoştinţe, tehnologii şi 
capacităţi, precum şi identificarea 
opţiunilor de politici. Aceste eforturi vor 
ajuta Europa să îşi abordeze provocările nu 
numai pe plan intern, ci şi ca actor global 
pe scena internaţională. Acest lucru, la 
rândul său, va permite statelor membre să 
beneficieze de pe urma experienţei din alte 
părţi şi să îşi definească mai bine propriile 
acţiuni specifice corespunzătoare 
contextelor lor respective.

Or. en

Amendamentul 1680
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îmbunătăţi circulaţia 
cunoştinţelor în cadrul comunităţii 
ştiinţifice şi a publicului larg, 
accesibilitatea şi utilizarea rezultatelor 
cercetărilor finanţate din fonduri publice 
sunt dezvoltate în continuare, de exemplu 
prin intermediul filmelor de vulgarizare 
ştiinţifică.

Or. en

Justificare

UE sprijină cercetare, iar aceasta ar trebui să fie vizibilă nu doar pentru alţi cercetători, dar 
şi pentru societate. Este indispensabil ca cercetarea europeană să fie vizibilă pentru societate 
şi publicul larg, într-un mod viu, interesant şi uşor de înţeles. Acest lucru s-ar putea realiza 
prin intermediul filmelor de vulgarizare ştiinţifică. Aceste filme pot fi o punte între ştiinţă şi 
societate, iar această punte va baza dialogului dintre ştiinţă şi societate.

Amendamentul 1681
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea unor noi moduri de cooperare 
între ţări la nivelul Uniunii şi în întreaga 
lume, precum şi la nivelul comunităţilor de 
cercetare şi inovare relevante, va constitui, 
prin urmare, o sarcină centrală în cadrul
acestei provocări. Implicarea cetăţenilor şi 
industriei, sprijinirea proceselor de inovare 
socială şi tehnologică, promovarea unei 
administraţii publice inteligente şi 
participative, precum şi a politicilor bazate 
pe date concrete va fi urmărită în mod 
sistematic în scopul creşterii relevanţei 
tuturor acestor activităţi pentru factorii 
politici, pentru actorii sociali şi economici 
şi pentru cetăţeni. În această privinţă, 

Promovarea unor noi moduri de cooperare 
între ţări la nivelul Uniunii şi în întreaga 
lume, precum şi la nivelul comunităţilor de 
cercetare şi inovare relevante, va constitui, 
prin urmare, o sarcină centrală în cadrul 
acestei provocări. Implicarea cetăţenilor şi 
industriei, sprijinirea proceselor de inovare 
socială şi tehnologică, promovarea unei 
administraţii publice inteligente şi 
participative, precum şi a politicilor bazate 
pe date concrete va fi urmărită în mod 
sistematic în scopul creşterii relevanţei 
tuturor acestor activităţi pentru factorii 
politici, pentru actorii sociali şi economici 
şi pentru cetăţeni. În această privinţă, 
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cercetarea şi inovarea vor fi o condiţie 
prealabilă pentru competitivitatea 
industriilor şi serviciilor europene, în 
special în domeniile securităţii, dezvoltării 
digitale şi protecţiei vieţii private.

cercetarea şi inovarea vor fi o condiţie 
prealabilă pentru competitivitatea 
industriilor şi serviciilor europene, pentru 
contribuţia Europei în domeniul 
soluţionării paşnice a conflictelor, în 
special în domeniile securităţii, dezvoltării 
digitale şi protecţiei vieţii private.

Or. en

Amendamentul 1682
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea unor noi moduri de cooperare 
între ţări la nivelul Uniunii şi în întreaga 
lume, precum şi la nivelul comunităţilor de 
cercetare şi inovare relevante, va constitui, 
prin urmare, o sarcină centrală în cadrul 
acestei provocări. Implicarea cetăţenilor şi 
industriei, sprijinirea proceselor de inovare 
socială şi tehnologică, promovarea unei 
administraţii publice inteligente şi 
participative, precum şi a politicilor bazate 
pe date concrete va fi urmărită în mod 
sistematic în scopul creşterii relevanţei 
tuturor acestor activităţi pentru factorii 
politici, pentru actorii sociali şi economici 
şi pentru cetăţeni. În această privinţă, 
cercetarea şi inovarea vor fi o condiţie 
prealabilă pentru competitivitatea 
industriilor şi serviciilor europene, în 
special în domeniile securităţii, dezvoltării 
digitale şi protecţiei vieţii private.

Promovarea unor noi moduri de cooperare 
între ţări la nivelul Uniunii şi în întreaga 
lume, precum şi la nivelul comunităţilor de 
cercetare şi inovare relevante, va constitui, 
prin urmare, o sarcină centrală în cadrul 
acestei provocări. Implicarea cetăţenilor şi 
industriei, sprijinirea proceselor de inovare 
socială şi tehnologică, promovarea unei 
administraţii publice inteligente şi 
participative, precum şi a politicilor bazate 
pe date concrete va fi urmărită în mod 
sistematic în scopul creşterii relevanţei 
tuturor acestor activităţi pentru factorii 
politici, pentru actorii sociali şi economici 
şi pentru cetăţeni. În această privinţă, 
cercetarea şi inovarea vor fi o condiţie 
prealabilă pentru competitivitatea 
industriilor şi serviciilor europene, în 
special în domeniile securităţii, dezvoltării 
digitale şi protecţiei vieţii private. Succesul 
punerii în aplicare a schimbărilor 
necesare depinde cu adevărat de 
implicarea publicului în aspectele legate 
de ştiinţă şi inovare şi beneficiile acestora. 
Pentru a realiza acest lucru, este esenţial 
să fie vizate aspectele sociale din cadrul 
provocărilor societale, care implică nu 
doar actorii din domeniul industriei, dar 
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şi cercetătorii şi universităţile, precum şi 
societatea civilă şi organizaţiile şi 
instituţiile acesteia.

Or. en

Amendamentul 1683
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanţarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare şi 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, politica externă şi de 
securitate comună şi strategiile de 
securitate internă ale Uniunii, inclusiv 
politicile privind acţiunile de prevenire a 
dezastrelor şi de răspuns la acestea. Se va 
realiza coordonarea cu acţiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare.

Finanţarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare şi 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii; se va realiza coordonarea cu 
acţiunile directe ale Centrului Comun de 
Cercetare.

Or. en

Amendamentul 1684
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanţarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare şi 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 

Finanţarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare şi 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 
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creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, politica externă şi de 
securitate comună şi strategiile de 
securitate internă ale Uniunii, inclusiv 
politicile privind acţiunile de prevenire a 
dezastrelor şi de răspuns la acestea. Se va 
realiza coordonarea cu acţiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare.

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, misiunile civile din cadrul 
politicii de securitate şi apărare comune 
(PSAC), punând accentul pe statul de 
drept, justiţie şi reforma sectorului 
securităţii, inclusiv politicile privind 
acţiunile de prevenire a dezastrelor şi de 
răspuns la acestea. Se va realiza 
coordonarea cu acţiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare.

Or. en

Amendamentul 1685
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectarea valorilor fundamentale 
reprezintă un element esenţial al oricărei 
cercetări şi politici eficiente în domeniul 
securităţii. Cercetarea şi tehnologia din 
domeniul securităţii pot contribui la 
reducerea riscurilor, însă tehnologia ar 
trebui să evite să sporească sentimentul de 
frică sau să devină un instrument de 
segregare şi de excluziune şi ar trebui să 
respecte, prin natura lor, drepturile 
omului şi legislaţia.

Or. en

Amendamentul 1686
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura acest lucru, orice 
cercetare în materie de securitate va 
implica consultarea Autorităţii Europene 
pentru Protecţia Datelor, Agenţia pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene, Grupul european pentru etică 
în domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii, 
organizaţiile societăţii civile şi mediul 
academic. În special, toate proiectele 
trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi 
drepturile fundamentale în cazul în care 
se prevede ca rezultatele lor să fie aplicate 
în prezent.

Or. en

Amendamentul 1687
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane şi 
a ştiinţelor sociale este un instrument 
fundamental care poate contribui la 
realizarea obiectivelor şi priorităţilor 
specifice stabilite de Programul Orizont 
2020 şi aceasta joacă, fără îndoială, un rol 
esenţial în crearea unor societăţi 
favorabile incluziunii. Cercetarea sprijină
factorii de decizie politici să elaboreze 
politici de combatere a sărăciei şi de 
prevenire a diferitelor forme de diviziune, 
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adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

discriminare şi inegalitate în societăţile 
europene, precum inegalităţile de gen, 
discriminarea pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
sau decalajul digital sau în materie de 
inovare, precum şi faţă de alte regiuni ale 
lumii. Aceasta contribuie în special la 
punerea în aplicare şi adaptarea Strategiei 
Europa 2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, 
în sens larg. Sunt luate măsuri specifice 
pentru a debloca resursele de excelenţă în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament consolidează rolul şi importanţa ştiinţelor sociale şi a ştiinţelor 
umane în cadrul Programului Orizont 2020, evidenţiind obiectivul „societăţilor favorabile 
incluziunii”. De asemenea, el subliniază încă o dată faptul că întreaga cercetare ar trebui să 
respecte principiul nediscriminării.

Amendamentul 1688
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi de prevenire a diferitelor forme 
de diviziune, discriminare şi inegalitate în 
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şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

societăţile europene, precum inegalităţile 
de gen sau decalajul digital sau în materie 
de inovare, precum şi faţă de alte regiuni 
ale lumii. Aceasta contribuie în special la 
punerea în aplicare şi adaptarea Strategiei 
Europa 2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, 
în sens larg. Sunt luate măsuri specifice 
pentru a debloca resursele de excelenţă în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

Ştiinţele sociale, cultura şi creativitatea, 
ştiinţele umane şi cercetarea în domeniul 
patrimoniului cultural pot juca un rol 
important în acest sens. Cercetarea 
sprijină factorii de decizie politici să 
elaboreze politici de combatere a sărăciei 
şi de prevenire a diferitelor forme de 
diviziune, discriminare şi inegalitate în 
societăţile europene, precum inegalităţile 
de gen sau decalajul digital sau în materie 
de inovare, precum şi faţă de alte regiuni 
ale lumii, şi promovează, în acelaşi timp, 
creativitatea, incluziunea, inovarea şi 
accesul la patrimoniul cultural şi 
conservarea acestuia. Aceasta contribuie 
în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
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interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, 
discriminare şi inegalitate în societăţile 
europene, precum inegalităţile de gen sau
decalajul digital sau în materie de inovare, 
precum şi faţă de alte regiuni ale lumii. 
Aceasta va contribui în special la punerea 
în aplicare şi adaptarea Strategiei Europa 
2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, în sens 
larg. Trebuie luate măsuri specifice pentru 
a debloca resursele de excelenţă în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi excluziunii sociale în societăţile 
europene, precum lipsa egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi, decalajul digital sau 
în materie de inovare faţă de alte regiuni 
ale lumii. Aceasta contribuie în special la 
punerea în aplicare şi adaptarea Strategiei 
Europa 2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, 
în sens larg. Sunt luate măsuri specifice 
pentru a debloca resursele de excelenţă în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi de prevenire a diferitelor forme 
de diviziune, discriminare, excluziune şi 
inegalitate în societăţile europene, precum 
inegalităţile de gen, excluziunea politică şi 
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digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

socială, discriminarea pe criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, limbă, religie 
sau convingeri, handicap sau vârstă, sau
decalajul digital, în materie de informare, 
educaţie sau inovare, precum şi faţă de alte 
regiuni ale lumii. Aceasta contribuie în 
special la punerea în aplicare şi adaptarea 
Strategiei Europa 2020 şi a acţiunii externe 
a Uniunii, în sens larg. Sunt luate măsuri 
specifice pentru a debloca resursele de 
excelenţă în regiunile mai puţin dezvoltate, 
în vederea lărgirii participării la Orizont 
2020.

Or. en

Amendamentul 1691
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi de prevenire a diferitelor forme
de diviziune, discriminare şi inegalitate în 
societăţile europene, precum inegalităţile 
de gen sau decalajul digital sau în materie 
de inovare, precum şi faţă de alte regiuni 
ale lumii. Aceasta contribuie în special la 
punerea în aplicare şi adaptarea Strategiei 
Europa 2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, 
în sens larg. Sunt luate măsuri specifice 
pentru a debloca resursele de excelenţă în 
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debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020. Ar 
trebui depuse eforturi deosebite pentru a 
studia efectele sărăciei în rândul copiilor 
şi ale excluziunii tinerilor de pe piaţa 
muncii.

Or. en

Amendamentul 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi de prevenire a diferitelor forme 
de diviziune, discriminare şi inegalitate în 
societăţile europene, precum inegalităţile 
de gen sau decalajul digital sau în materie 
de inovare, precum şi faţă de alte regiuni 
ale lumii. Aceasta contribuie în special la 
punerea în aplicare şi adaptarea Strategiei 
Europa 2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, 
în sens larg. Sunt luate măsuri specifice 
pentru a debloca resursele de excelenţă în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.
Activităţile EIT şi ale comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării ar trebui să 
contribuie la răspândirea excelenţei şi la 
extinderea participării.
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Or. en

Amendamentul 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor sociale şi 
umane joacă un rol esenţial în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi de prevenire a diferitelor forme 
de diviziune, discriminare şi inegalitate în 
societăţile europene, precum inegalităţile 
de gen sau decalajul digital sau în materie 
de inovare, precum şi faţă de alte regiuni 
ale lumii. Aceasta contribuie în special la 
punerea în aplicare şi adaptarea Strategiei 
Europa 2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, 
în sens larg. Sunt luate măsuri specifice 
pentru a debloca resursele de excelenţă în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 1694
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale şi 
sociale. Cercetarea în domeniul ştiinţelor 
umane, inclusiv a ştiinţelor sociale şi 
politice, joacă un rol important în acest 
sens. Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei, conflictelor şi războaielor şi de 
prevenire a diferitelor forme de diviziune, 
discriminare şi inegalitate în societăţile 
europene, precum inegalităţile de gen sau 
decalajul digital sau în materie de inovare, 
precum şi faţă de alte regiuni ale lumii. 
Aceasta contribuie în special la punerea în 
aplicare şi adaptarea Strategiei Europa 
2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, în sens 
larg. Sunt luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 1695
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
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partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi de prevenire a diferitelor forme 
de diviziune, discriminare şi inegalitate în 
societăţile europene, precum inegalităţile 
de gen, discriminarea persoanelor cu 
handicap sau decalajul digital sau în 
materie de inovare, precum şi faţă de alte 
regiuni ale lumii. Aceasta contribuie în 
special la punerea în aplicare şi adaptarea 
Strategiei Europa 2020 şi a acţiunii externe 
a Uniunii, în sens larg. Sunt luate măsuri 
specifice pentru a debloca resursele de 
excelenţă în regiunile mai puţin dezvoltate, 
în vederea lărgirii participării la Orizont 
2020.

Or. en

Amendamentul 1696
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi incluziunea socială, economică şi 
politică şi crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa şi cu 
partenerii internaţionali, prin intermediul 
activităţilor ştiinţifice de vârf, al 
interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei şi de prevenire a 

Scopul este de a întări solidaritatea, precum 
şi coeziunea socială, incluziunea 
economică şi politică şi crearea unei 
dinamici interculturale pozitive în Europa 
şi cu partenerii internaţionali, prin 
intermediul activităţilor ştiinţifice de vârf, 
al interdisciplinarităţii, progreselor 
tehnologice şi inovaţiilor organizaţionale. 
Cercetarea în domeniul ştiinţelor umane 
poate juca un rol important în acest sens. 
Cercetarea sprijină factorii de decizie 
politici să elaboreze politici de combatere a 
sărăciei şi de prevenire a diferitelor forme 
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diferitelor forme de diviziune, discriminare 
şi inegalitate în societăţile europene, 
precum inegalităţile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum şi 
faţă de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare şi 
adaptarea Strategiei Europa 2020 şi a 
acţiunii externe a Uniunii, în sens larg. 
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelenţă în regiunile 
mai puţin dezvoltate, în vederea lărgirii 
participării la Orizont 2020.

de diviziune, discriminare şi inegalitate în 
societăţile europene, precum inegalităţile 
de gen sau decalajul digital sau în materie 
de inovare, precum şi faţă de alte regiuni 
ale lumii. Aceasta contribuie în special la 
punerea în aplicare şi adaptarea Strategiei 
Europa 2020 şi a acţiunii externe a Uniunii, 
în sens larg. Sunt luate măsuri specifice 
pentru a debloca resursele de excelenţă în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

Or. en

Justificare

În ceea ce priveşte provocarea legată de „societăţile favorabile incluziunii, inovatoare şi 
reflexive”, am dori să subliniem necesitatea realizării de cercetări privind dinamica din 
spatele incluziunii, excluziunii şi solidarităţii, ca bune exemple ale importanţei ştiinţelor 
umane. În acest sens, o perspectivă importantă o reprezintă includerea soluţiilor TIC pentru 
a consolida participarea democratică. Pentru a face acest lucru, un domeniu important de 
cercetare îl reprezintă modul în care TIC pot fi integrate în sistemele educaţionale din 
Europa, la toate nivelurile. Prin urmare, învăţarea sprijinită de tehnologie ar trebui inclusă 
în această provocare.

Amendamentul 1697
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a compensa decalajul în materie 
de cercetare şi inovare din cadrul statelor 
membre şi din Europa, vor fi dezvoltate 
complementaritatea şi sinergiile strânse 
cu fondurile structurale, atât în amonte 
(consolidarea capacităţilor în statele 
membre, pentru ca acestea să-şi 
pregătească mai bine participarea la 
Programul Orizont 2020), cât şi în aval 
(exploatarea şi difuzarea rezultatelor 
cercetării şi inovării obţinute în cadrul 
Programului Orizont 2020). Atunci când 
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este posibil, va fi promovată 
interoperabilitatea între cele două 
instrumente. Va fi încurajată finanţarea 
cumulativă sau combinată.
În acest context, măsurile vor avea ca 
scop exploatarea la maximum a rezervei 
de talente a Europei şi optimizarea, în 
acest mod, a impactului economic şi 
social al cercetării şi al inovării, acestea 
fiind diferite, dar complementare în ceea 
ce priveşte politicile şi acţiunile fondurilor 
politicii de coeziune. Aceste măsuri 
includ:
(a) unirea prin concurenţă a instituţiilor 
emergente, a centrelor de excelenţă şi a 
regiunilor inovatoare din zonele, regiunile 
şi statele membre mai puţin dezvoltate cu 
omoloagele lor renumite la scară 
internaţională din alte părţi ale Europei. 
Acest lucru va implica colaborarea dintre 
instituţiile sau departamentele de 
cercetare de vârf şi cele din zonele sau 
regiunile mai puţin dezvoltate, înfrăţiri, 
schimburi de personal, consiliere şi 
asistenţă specializată şi elaborarea de 
strategii comune pentru înfiinţarea 
centrelor de excelenţă. În regiunile mai 
puţin dezvoltate, acestea pot fi sprijinite 
din fondurile politicii de coeziune. Va fi 
examinată posibilitatea creării de legături 
cu grupurile de inovare şi recunoaşterea 
excelenţei în regiunile mai puţin 
dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares şi acordarea de 
calificative de excelenţă instituţiilor care 
respectă standardele internaţionale;
(b) înfiinţarea a unui număr de până la 
40 de „catedre ERA” pentru a atrage 
academicieni remarcabili în instituţiile 
sau departamentele cu un potenţial clar 
de excelenţă în cercetare, pentru a ajuta 
aceste instituţii să îşi deblocheze în 
întregime acest potenţial şi să creeze astfel 
condiţii de concurenţă echitabile pentru 
cercetare şi inovare în spaţiul european 
de cercetare. Aceasta va include sprijin 
instituţional pentru crearea unui mediu 
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de cercetare competitiv şi condiţiile-cadru 
necesare pentru atragerea, reţinerea şi 
dezvoltarea unor talentate ştiinţifice de 
prim rang în cadrul acestor instituţii;
(c) conferirea unui „calificativ de 
excelenţă” proiectelor ERC, Marie 
Sklodowska-Curie sau propunerilor de 
proiecte în colaborare evaluate pozitiv 
care nu au reuşit să obţină finanţare din 
cauza limitărilor bugetare. Fondurile 
naţionale şi regionale ar putea fi astfel 
încurajate să contribuie la finanţarea 
proiectelor care îndeplinesc criteriile de 
excelenţă, însă care nu pot fi finanţate din 
cauza lipsei de fonduri europene;
(d) conferirea unui „calificativ de 
excelenţă” proiectelor finalizate, în 
vederea facilitării finanţării acţiunilor 
ulterioare (de exemplu, proiectele-pilot şi 
demonstrative sau valorizarea rezultatelor 
cercetărilor) din surse naţionale sau 
regionale;
(e) atribuirea de „granturi de revenire” 
ERC cercetătorilor care lucrează în 
prezent în afara Europei şi doresc să 
lucreze în Europa;
(f) sprijinirea acordurilor complementare 
semnate de organizaţiile care beneficiază 
de proiectele de cercetare în colaborare cu 
alte entităţi şi organizaţii înfiinţate 
îndeosebi în alte ţări decât cele implicate 
direct în proiect, având ca obiectiv specific 
facilitarea posibilităţilor de formare, şi 
anume, posturi la nivel de doctorat şi 
postdoctorat;
(g) consolidarea reţelelor de succes care 
vizează dezvoltarea unei reţele 
instituţionale de înaltă calitate în 
domeniul cercetării şi inovării. O atenţie 
deosebită va fi acordată Cooperării 
europene în domeniul ştiinţei şi 
tehnologiei (COST), în vederea 
promovării activităţilor de identificare şi 
conectare a „zonelor de excelenţă” 
(comunităţi ştiinţifice de înaltă calitate şi 
cercetători aflaţi la început de carieră) din 
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întreaga Europă;
(h) elaborarea unor mecanisme specifice 
de instruire privind participarea la 
Programul Orizont 2020, profitând pe 
deplin de reţelele existente, cum ar fi 
punctele de contact naţionale;
(i) punerea la dispoziţie de burse 
doctorale sau postdoctorale, precum şi de 
burse pentru studii avansate destinate 
inginerilor, în vederea accesării tuturor 
infrastructurilor internaţionale de 
cercetare din Europa, inclusiv a celor 
gestionate de organizaţiile ştiinţifice 
internaţionale;
(j) sprijinirea dezvoltării şi monitorizării 
strategiilor de specializare inteligentă. Va 
fi elaborat un mecanism de sprijinire a 
politicilor şi va fi facilitată învăţare în 
domeniul politicilor la nivel regional prin 
evaluarea internaţională inter pares şi 
schimbul de bune practici;
(k) înfiinţarea unei platforme online 
pentru publicarea de informaţii privind 
proprietatea intelectuală în vederea 
punerii în legătură a deţinătorilor şi a 
utilizatorilor de DPI.

Or. en

Justificare

Text preluat din raportul Carvalho, însă prezentul amendament stabileşte un anumit număr 
de catedre ERA - este important ca acestea să fie de înaltă calitate.

Amendamentul 1698
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unei creşteri inteligente, 
durabile şi favorabile incluziunii;

(a) mecanisme pentru promovarea unei 
creşteri inteligente, durabile şi favorabile 
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incluziunii, ţinând seama de 
eterogeneitatea culturii europene;

Or. en

Amendamentul 1699
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unei creşteri inteligente, 
durabile şi favorabile incluziunii;

(a) promovarea unei creşteri inteligente, 
durabile şi favorabile incluziunii, 
analizând punctele slabe ale sistemului 
economic actual;

Or. es

Justificare

Acest domeniu de activitate este mai bine definit prin adăugarea solicitării de a examina 
sistemul economic actual.

Amendamentul 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) reducerea disparităţilor dintre 
regiunile din Europa şi dintre acestea şi 
alte regiuni ale lumii;

Or. en
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Amendamentul 1701
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) construirea unor societăţi reziliente şi 
favorabile incluziunii în Europa;

(b) construirea unor societăţi reziliente şi 
favorabile incluziunii în Europa, 
încurajând crearea unei conştiinţe 
europene comune;

Or. es

Justificare

Este importantă încurajarea acestei conştiinţe comune pentru a construi societăţi solide şi 
favorabile incluziunii.

Amendamentul 1702
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera b - punctul i 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Sugerăm, de asemenea, includerea în 
această activitate a cercetării în domeniul 
turismului, a economiei experienţei şi a 
patrimoniului cultural. Turismul şi 
patrimoniul nostru cultural joacă, de 
exemplu, un rol important în construirea 
unei identităţi europene şi este, prin 
urmare, important să vedem în ce mod 
afectează, de exemplu, turismul modul în 
care ne percepem pe noi înşine;

Or. en

Justificare

În fine, sugerăm că cercetarea în domeniul turismului, economia experienţei şi studiile 
culturale au un rol de jucat în atingerea obiectului pe care îl reprezintă o Europa favorabilă 
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incluziunii. Toate domeniile joacă un rol esenţial în crearea unei identităţi europene şi este, 
prin urmare, important să identificăm modul în care turismul afectează modul în care 
cetăţenii noştri se percep pe ei înşişi şi îi percep pe ceilalţi.

Amendamentul 1703
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera b - punctul ii 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) Accentul ar trebui pus, de asemenea, 
pe progresele tehnologice axate pe 
utilizator care vor permite o 
îmbunătăţire radicală a facilităţii de 
utilizare a soluţiile bazate pe TIC.

Or. en

Amendamentul 1704
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera b - punctul iii 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) Acest lucru va necesita, de asemenea, 
o mai bună înţelegere a modului în care 
TIC pot îmbunătăţi procesele de învăţare 
la toate nivelurile în cadrul sistemului 
educaţional din Europa;

Or. en

Amendamentul 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) construirea memoriei şi a identităţii 
şi promovarea schimburilor culturale;

Or. en

Amendamentul 1706
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea rolului Europei ca actor pe 
scena mondială;

(c) Consolidarea rolului Europei ca actor 
pe scena mondială. Importanţa 
geopolitică, de mediu şi culturală a 
zonelor arctice va continua, cel mai 
probabil, să ia amploare în anii următori, 
ceea ce subliniază necesitatea de a 
consolida cercetarea în domeniul 
ştiinţelor umane în zona arctică pentru a 
înţelege mai bine evoluţiile şi schimbările 
rapide cu care se confruntă aceste 
societăţi, culturi şi zone geografice;

Or. en

Justificare

Pentru a înţelege şi consolida rolul Europei pe scena mondială, este, de asemenea, important 
să implicăm cercetarea din domeniul ştiinţelor sociale şi umane din zona arctică. Importanţa 
geopolitică a zonei arctice ia amploare în ultimii ani. Acest lucru face să fie şi mai 
importantă înţelegerea schimbărilor sociale şi culturale radicale cu care se confruntă zonele 
arctice în prezent. Cercetarea arctică daneză (SHH) este bine situată pentru a oferi informaţii 
şi soluţii valoroase la această provocare.

Amendamentul 1707
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea rolului Europei ca actor pe 
scena mondială;

(c) consolidarea rolului Europei ca actor pe 
scena mondială, în special în ceea ce 
priveşte prevenirea conflictelor, 
gestionarea crizelor civile, medierea, 
dialogul şi consolidarea păcii;

Or. en

Amendamentul 1708
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) răspândirea excelenţei şi lărgirea 
participării;

Or. en

Justificare

Există discrepanţe în ceea ce priveşte participarea, nu numai între statele membre, ci şi între 
şi în cadrul regiunilor. Pot, de asemenea, exista mari diferenţe în ceea ce priveşte nivelurile 
de realizări în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii („STEM”) chiar în 
cadrul regiunilor. Problema răspândirii excelenţei şi a extinderii participării ar trebui, prin 
urmare, să fie considerată drept o provocare societală.

Amendamentul 1709
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.2. Societăţi inovatoare eliminat
Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi 
promovarea unor politici de cercetare şi 
inovare coordonate în contextul 
globalizării. Un sprijin special va fi oferit 
dezvoltării spaţiului european al cercetării 
(ERA) şi dezvoltării condiţiilor-cadru 
pentru inovare.
Activităţile vor pune accentul pe:
(a) consolidarea bazei de date şi 
sprijinirea iniţiativei „O Uniune a inovării 
” şi a ERA;
(b) explorarea unor noi forme de inovare, 
inclusiv inovarea şi creativitatea socială;
(c) asigurarea angajării la nivelul 
societăţii în cercetare şi inovare;
(d) promovarea unei cooperări coerente şi 
eficiente cu ţările terţe.

Or. en

Amendamentul 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi promovarea 
unor politici de cercetare şi inovare 

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi promovarea 
unor politici de cercetare şi inovare 
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coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spaţiului european al cercetării (ERA) şi 
dezvoltării condiţiilor-cadru pentru 
inovare.

coordonate în contextul globalizării. 
Crearea unei societăţi inovatoare necesită 
o educaţie solidă pentru tineri, care să 
corespundă exigenţelor lumii moderne. 
De asemenea, nu putem ignora nici 
nevoia crescândă de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, domeniu care acoperă 
întreaga societate. Această chestiune va 
implica noi provocări, în special pentru 
instituţiile publice; menţinerea studiilor 
sistematice în materie de educaţie 
reprezintă astfel o premisă necesară 
pentru elaborarea unor strategii de 
dezvoltare moderne, care să vizeze 
construirea unei economii europene 
competitive, bazate pe cunoaştere.
Un sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spaţiului european al cercetării (ERA) şi 
dezvoltării condiţiilor-cadru pentru 
inovare.

Or. en

Amendamentul 1711
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi promovarea 
unor politici de cercetare şi inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spaţiului european al cercetării (ERA) şi 
dezvoltării condiţiilor-cadru pentru 
inovare.

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, promovarea unor 
politici de cercetare şi inovare coordonate 
în contextul globalizării şi studierea şi 
valorizarea patrimoniului cultural 
european, punând un accent deosebit pe 
importanţa tradiţiilor şi identităţilor 
naţionale şi regionale şi pe interacţiunea 
dintre acestea. Un sprijin special va fi 
oferit dezvoltării spaţiului european al 
cercetării (ERA) şi dezvoltării condiţiilor-
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cadru pentru inovare.

Or. it

Amendamentul 1712
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi promovarea 
unor politici de cercetare şi inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spaţiului european al cercetării (ERA) şi 
dezvoltării condiţiilor-cadru pentru 
inovare.

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, a 
organizaţiilor societăţii civile, a 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi promovarea 
unor politici de cercetare şi inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spaţiului european al cercetării (ERA) şi 
dezvoltării condiţiilor-cadru pentru 
inovare.

Or. en

Amendamentul 1713
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi promovarea 
unor politici de cercetare şi inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării 

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăţi şi politici 
inovatoare prin angajarea cetăţenilor, 
inclusiv a persoanelor cu handicap, a 
întreprinderilor şi a utilizatorilor în 
cercetare şi inovare, precum şi promovarea 
unor politici de cercetare şi inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
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spaţiului european al cercetării (ERA) şi 
dezvoltării condiţiilor-cadru pentru 
inovare.

sprijin special va fi oferit dezvoltării 
spaţiului european al cercetării (ERA) şi 
dezvoltării condiţiilor-cadru pentru 
inovare.

Or. en

Amendamentul 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ştiinţă şi societate:
Obiectivul este de a încuraja dialogul 
dintre ştiinţă şi societate pentru ca 
cetăţenii să înţeleagă mecanismele şi 
evoluţia ştiinţei şi pentru ca oamenii de 
ştiinţă să înţeleagă mai bine limitele 
necesare ale activităţii lor. Politica 
europeană în materie de cercetare nu va 
avea succes decât dacă societatea din 
Europa şi statele membre este convinsă că 
limitele etice, variate şi justificate, sunt 
respectate.
- Activităţile vizează consolidarea 
dialogului dintre oamenii de ştiinţă şi 
restul societăţii;
- Este necesară o reflecţie critică privind 
activităţile de cercetare în vederea 
stabilirii unor repere pentru o cercetare 
care respectă principiile etice, ţinând 
seama în mod corespunzător de drepturile 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) înţelegerea, consolidarea şi 
promovarea inovării sociale ca abordare 
multidisciplinară a cercetării;

Or. en

Amendamentul 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) explorarea unor noi forme de inovare, 
inclusiv inovarea şi creativitatea socială;

(b) explorarea unor noi forme de inovare, 
punând un accent deosebit pe inovarea şi 
creativitatea socială;

Or. en

Amendamentul 1717
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) explorarea unor noi forme de inovare, 
inclusiv inovarea şi creativitatea socială;

(b) explorarea unor noi forme de inovare, 
inclusiv inovarea şi creativitatea socială, 
pentru a atenua decalajul dintre ştiinţele 
naturale şi ştiinţele sociale;

Or. en
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Amendamentul 1718
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cercetarea şi compararea proceselor 
care asigură un cadru favorabil 
creativităţii şi inovării;
Scopul este sprijinirea excelenţei creative 
şi antreprenoriale în Europa şi 
capacitatea acesteia de a spori 
competitivitatea sa ca unul dintre cele mai 
importante nuclee industriale din Europa, 
generând o nouă forţă de atracţie pentru 
investiţii, în special, investiţiile pentru 
IMM-uri, pentru dezvoltarea sectoarelor 
creative ale înaltelor tehnologii şi 
inovarea sistemelor industriale 
tradiţionale, în sectoarele-cheie ale 
economiei europene, cum ar fi 
conceperea şi conţinutul, audiovizualul, 
organismele de radiodifuziune şi arta.

Or. en

Amendamentul 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul 
societăţii în cercetare şi inovare;

(c) ştiinţa, cu şi pentru societate;

Or. en

Amendamentul 1720
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare, promovând 
consultarea cu organizaţiile societăţii 
civile;

Or. es

Justificare

În cadrul obiectivului pe care îl reprezintă „societăţile inovatoare”, este reamintită 
importanţa pe care o are societatea civilă şi faptul că organizaţiile sale trebuie implicate în 
aceste domenii de activitate. 

Amendamentul 1721
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare pentru a atinge 
obiectivele ştiinţei cu şi pentru societate;

Or. en

Amendamentul 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare; creşterea gradului 
de apreciere a ştiinţei de către societate;
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Or. en

Justificare

Percepţia asupra importanţei ştiinţei este un factor important pentru societate.

Amendamentul 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare; creşterea gradului 
de apreciere a ştiinţei de către societate;

Or. en

Amendamentul 1724
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare;

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare, prin consultarea cu 
organizaţiile societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii (c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
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în cercetare şi inovare; în cercetare şi inovare, prin includerea 
organizaţiilor societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 1726
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul societăţii 
în cercetare şi inovare;

(c) asigurarea angajării şi participării 
societăţii în cercetare şi inovare;

Or. en

Amendamentul 1727
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) studierea, conservarea şi valorizarea 
patrimoniului cultural tangibil şi 
intangibil şi a tradiţiilor naţionale şi 
regionale, precum şi interacţiunea dintre 
acestea şi oportunităţile pe care le oferă 
pentru consolidarea coeziunii sociale şi 
dezvoltarea unei identităţi europene 
comune;

Or. it

Amendamentul 1728
Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) creativitatea inteligentă şi 
participarea colectivă, obiectivul specific 
fiind accelerarea integrării proceselor şi 
serviciilor bazate pe tehnologii inovatoare 
pentru construirea unei societăţi creative 
şi inteligente;

Or. en

Amendamentul 1729
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) sprijinirea experienţei culturale şi a 
identităţii europene; sectorul 
experienţelor culturale reprezintă un 
teren de exploatare foarte profitabil 
pentru viitoarele tehnologii şi iniţiativele 
propuse;

Or. en

Justificare

Aceste acţiuni sunt necesare pentru punerea în aplicare activă a ideilor anterioare, exprimate 
la alineatul (1), ca viziune generală; această viziune este urmată de punerea în aplicare 
concretă prin acţiunile prevăzute la literele (ba), (da) şi (db).

Amendamentul 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.2. Societăţi care respectă patrimoniul 
lor cultural şi promovează punerea sa în 
valoare pe plan economic
Deşi patrimoniul cultural este unul dintre 
sectoarele cele mai promiţătoare ale 
economiei europene, există obstacole 
tehnologice, sociale şi culturale care 
trebuie depăşite.
Obiective specifice:
- promovarea cercetării care vizează 
conservarea şi protejarea patrimoniului 
cultural;
- dezvoltarea de modele economice şi de 
metode pentru evaluarea aspectelor 
socioeconomice ale patrimoniului 
cultural.

Or. es

Justificare

Economia europeană este strâns legată de cultură – sectorul cultural şi creativ generează un 
profit de 654 miliarde EUR, care reprezintă 2,6% din PIB şi a înregistrat o rată de creştere 
de 12,3% în ultimi ani. Patrimoniul cultural este legat de alte activităţi economice, cum ar fi 
turismul. Noile tehnologii sunt necesare pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor 
europene care au legătură cu patrimoniul cultural. Este esenţial ca activităţile de cercetare 
din următorul program-cadru să aibă în vedere soluţionarea problemelor legate de 
protejarea patrimoniului cultural.

Amendamentul 1731
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.3. Societăţi sigure eliminat
Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă şi externă 
şi de a se asigura securitatea cibernetică, 
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precum încrederea şi respectul pentru 
viaţa privată pe piaţa unică digitală, 
îmbunătăţindu-se, în acelaşi timp, 
competitivitatea securităţii, TIC şi a 
sectorului serviciilor din Uniune. Aceasta 
se va realiza prin dezvoltarea de 
tehnologii şi soluţii inovatoare care 
abordează lacunele în materie de 
securitate şi duc la prevenirea 
ameninţărilor la adresa securităţii. Aceste 
acţiuni orientate spre îndeplinirea unor 
obiective precise vor integra exigenţele 
diferiţilor utilizatori finali (cetăţeni, 
întreprinderi şi administraţii, inclusiv 
autorităţile naţionale şi internaţionale, 
serviciile de protecţie civilă, autorităţile 
responsabile cu aplicarea legii, poliţia de 
frontieră etc.) pentru a lua în considerare 
evoluţia ameninţărilor la adresa 
securităţii şi aspectele legate de protecţia 
vieţii private şi aspectele societale 
pertinente.
Activităţile vor pune accentul pe:
(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului;
(b) consolidarea securităţii prin 
gestionarea frontierelor;
(c) asigurarea securităţii cibernetice;
(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre;
(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private 
pe internet şi consolidarea dimensiunii 
societale a securităţii.

Or. en

Justificare

Noua provocare 7.

Amendamentul 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.3. Societăţi sigure 6.3.3. Schimbări societale şi patrimoniu 
cultural

Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă şi externă 
şi de a se asigura securitatea cibernetică, 
precum încrederea şi respectul pentru 
viaţa privată pe piaţa unică digitală,
îmbunătăţindu-se, în acelaşi timp, 
competitivitatea securităţii, TIC şi a 
sectorului serviciilor din Uniune. Aceasta 
se va realiza prin dezvoltarea de 
tehnologii şi soluţii inovatoare care 
abordează lacunele în materie de 
securitate şi duc la prevenirea 
ameninţărilor la adresa securităţii. Aceste 
acţiuni orientate spre îndeplinirea unor 
obiective precise vor integra exigenţele 
diferiţilor utilizatori finali (cetăţeni, 
întreprinderi şi administraţii, inclusiv 
autorităţile naţionale şi internaţionale, 
serviciile de protecţie civilă, autorităţile 
responsabile cu aplicarea legii, poliţia de 
frontieră etc.) pentru a lua în considerare 
evoluţia ameninţărilor la adresa 
securităţii şi aspectele legate de protecţia 
vieţii private şi aspectele societale 
pertinente.

Scopul este de a contribui la înţelegerea 
fundamentului intelectual al Europei, a 
istoriei sale şi a numeroaselor influenţe 
europene şi extraeuropene, care 
reprezintă o sursă de inspiraţie pentru 
viaţa noastră de astăzi. Europa se 
caracterizează printr-o diversitate de 
popoare (inclusiv minorităţi şi popoare 
indigene), tradiţii şi identităţi regionale şi 
naţionale, precum şi prin niveluri diferite 
de dezvoltare economică şi societală. 
Migraţia şi mobilitatea, mass-media, 
industria şi transportul contribuie la 
diversitatea de opinii şi de moduri de 
viaţă. Această diversitate şi oportunităţile 
sale ar trebui recunoscute şi luate în 
considerare.

Colecţiile europene din biblioteci, inclusiv 
cele digitale, arhivele, muzeele, galeriile şi 
alte instituţii publice deţin o bogăţie
nevalorificată de obiecte şi documentaţie 
care aşteaptă să fie studiate. Aceste 
resurse de arhivă, împreună cu 
patrimoniul intangibil, reprezintă istoria 
statelor membre în parte, dar şi 
moştenirea colectivă a Uniunii Europene 
care s-a constituit în timp. Astfel de 
materiale ar trebui puse la dispoziţia 
cercetătorilor şi a cetăţenilor, inclusiv 
prin noile tehnologii, pentru a permite o 
viziune asupra viitorului prin prisma 
arhivelor trecutului. Accesibilitatea şi 
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păstrarea moştenirii culturale în aceste 
forme este necesară în prezent pentru 
vitalitatea angajamentelor actuale din 
interiorul culturilor europene şi dintre 
acestea şi contribuie la o creştere 
economică durabilă.

Activităţile vor pune accentul pe: Activităţile vor pune accentul pe:
(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului;

(a) studierea patrimoniului, a memoriei, a 
identităţii, a integrării, a interacţiunilor 
culturale şi a transpunerilor culturale 
europene, inclusiv a reprezentărilor 
acestora în cadrul colecţiilor culturale şi 
ştiinţifice, în arhive şi muzee, pentru a 
îmbogăţi şi înţelege prezentul prin 
interpretări mai aprofundate ale 
trecutului;

(b) consolidarea securităţii prin 
gestionarea frontierelor;

(b) cercetarea cu privire la istoria, 
literatura, arta, filosofia şi religiile ţărilor 
şi regiunilor europene, inclusiv modul în 
care acestea au contribuit la diversitatea 
europeană contemporană;

(c) asigurarea securităţii cibernetice; (c) cercetarea cu privire la rolul Europei 
în lume, la influenţa reciprocă şi 
legăturile dintre regiunile lumii, precum 
şi o perspectivă externă asupra culturilor 
europene.

(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre;
(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private 
pe internet şi consolidarea dimensiunii 
societale a securităţii.

Or. xm

Justificare

Trebuie acordată atenţia cuvenită conservării patrimoniului şi identităţii culturale europene.

Amendamentul 1733
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.3. Societăţi sigure 6.3.3. Protejarea libertăţii şi a securităţii 
umane

Or. en

Amendamentul 1734
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă şi externă 
şi de a se asigura securitatea cibernetică, 
precum încrederea şi respectul pentru 
viaţa privată pe piaţa unică digitală, 
îmbunătăţindu-se, în acelaşi timp, 
competitivitatea securităţii, TIC şi a 
sectorului serviciilor din Uniune. Aceasta 
se va realiza prin dezvoltarea de 
tehnologii şi soluţii inovatoare care 
abordează lacunele în materie de 
securitate şi duc la prevenirea 
ameninţărilor la adresa securităţii. Aceste 
acţiuni orientate spre îndeplinirea unor 
obiective precise vor integra exigenţele 
diferiţilor utilizatori finali (cetăţeni, 
întreprinderi şi administraţii, inclusiv 
autorităţile naţionale şi internaţionale, 
serviciile de protecţie civilă, autorităţile 
responsabile cu aplicarea legii, poliţia de 
frontieră etc.) pentru a lua în considerare 
evoluţia ameninţărilor la adresa 
securităţii şi aspectele legate de protecţia 
vieţii private şi aspectele societale 
pertinente.

eliminat

Or. en
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Justificare

Noua provocare 7.

Amendamentul 1735
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă şi externă 
şi de a se asigura securitatea cibernetică, 
precum încrederea şi respectul pentru 
viaţa privată pe piaţa unică digitală, 
îmbunătăţindu-se, în acelaşi timp, 
competitivitatea securităţii, TIC şi a 
sectorului serviciilor din Uniune. Aceasta 
se va realiza prin dezvoltarea de tehnologii 
şi soluţii inovatoare care abordează 
lacunele în materie de securitate şi duc la 
prevenirea ameninţărilor la adresa 
securităţii. Aceste acţiuni orientate spre 
îndeplinirea unor obiective precise vor 
integra exigenţele diferiţilor utilizatori 
finali (cetăţeni, întreprinderi şi 
administraţii, inclusiv autorităţile naţionale 
şi internaţionale, serviciile de protecţie 
civilă, autorităţile responsabile cu aplicarea 
legii, poliţia de frontieră etc.) pentru a lua 
în considerare evoluţia ameninţărilor la 
adresa securităţii şi aspectele legate de 
protecţia vieţii private şi aspectele societale 
pertinente.

Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internaţională, 
drepturile omului, nediscriminare, 
incluziune socială, prevenirea 
conflictelor, soluţionarea paşnică a 
conflictelor, dialog, justiţie tranziţională 
şi reconciliere, reformă a sectoarelor 
securităţii şi justiţiei, răspundere 
democratică, libertate a mass-mediei, 
precum şi în ceea ce priveşte 
interdependenţa şi statul de drept. Aceasta 
se va realiza prin studierea factorilor 
sociali şi economici care generează 
conflicte sau care permit cooperarea, 
dezvoltarea de politici, tehnologii şi soluţii 
inovatoare care abordează lacunele şi duc 
la prevenirea ameninţărilor la adresa 
securităţii şi la înlăturarea obstacolelor 
din calea cooperării. Aceste acţiuni 
orientate spre îndeplinirea unor obiective 
precise vor integra exigenţele diferiţilor 
utilizatori finali (cetăţeni, întreprinderi şi 
administraţii, inclusiv autorităţile naţionale 
şi internaţionale, serviciile de protecţie 
civilă, autorităţile responsabile cu aplicarea 
legii etc.) pentru a lua în considerare 
evoluţia ameninţărilor la adresa securităţii, 
provocările, precum şi aspectele legate de 
protecţia vieţii private şi aspectele societale 
pertinente.

Or. en
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Amendamentul 1736
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile vor pune accentul pe: eliminat
(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului;
(b) consolidarea securităţii prin 
gestionarea frontierelor;
(c) asigurarea securităţii cibernetice;
(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre;
(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private 
pe internet şi consolidarea dimensiunii 
societale a securităţii.

Or. en

Justificare

Noua provocare 7.

Amendamentul 1737
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului;

eliminat

Or. en

Justificare

Noua provocare 7.
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Amendamentul 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului;

(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului, inclusiv înţelegerea 
dimensiunilor sociale ale unor astfel de 
probleme şi identificarea unor măsuri de 
politică socială eficiente pentru 
soluţionarea lor;

Or. en

Amendamentul 1739
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului;

(a) lupta împotriva criminalităţii şi a 
terorismului, inclusiv prin adoptarea unor 
măsuri de politică socială eficiente;

Or. en

Amendamentul 1740
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) consolidarea securităţii şi 
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transformarea conflictelor din ţările terţe 
prin prevenirea conflictelor, consolidarea 
păcii, dialog, mediere şi reconciliere şi 
reforma din sectorul securităţii civile;

Or. en

Amendamentul 1741
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) protejarea infrastructurilor critice şi 
a reţelelor;

Or. en

Amendamentul 1742
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) abordarea factorilor care contribuie 
la radicalizarea violentă;

Or. en

Amendamentul 1743
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea securităţii prin 
gestionarea frontierelor;

eliminat

Or. en

Justificare

Noua provocare 7.

Amendamentul 1744
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea securităţii prin 
gestionarea frontierelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1745
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea securităţii prin gestionarea 
frontierelor;

(b) consolidarea securităţii prin gestionarea 
frontierelor, în special în vederea 
combaterii imigraţiei ilegale către 
Uniune;

Or. it
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Amendamentul 1746
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea securităţii cibernetice; eliminat

Or. en

Justificare

Noua provocare 7.

Amendamentul 1747
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre;

eliminat

Or. en

Justificare

Noua provocare 7.

Amendamentul 1748
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre;

(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre şi minimizarea 
problemelor de securitate legate de 
factorii climatici şi de mediu, inclusiv 
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gestionarea resurselor limitate, de 
exemplu în regiunea arctică;

Or. en

Amendamentul 1749
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre;

(d) creşterea gradului de prevenire, 
răspuns şi rezilienţă în Europa în caz de 
crize şi de dezastre, atât naturale, cât şi 
provocate de om;

Or. en

Amendamentul 1750
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre;

(d) îmbunătăţirea capacităţii de răspuns şi 
de rezilienţă a Europei în caz de crize şi de 
dezastre;

Or. en

Amendamentul 1751
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private 
pe internet şi consolidarea dimensiunii 
societale a securităţii.

eliminat

Or. en

Justificare

Noua provocare 7.

Amendamentul 1752
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private pe 
internet şi consolidarea dimensiunii
societale a securităţii.

(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private pe 
internet şi consolidarea înţelegerii din 
punct de vedere societal, juridic şi etic a 
tuturor domeniilor securităţii, riscului şi 
gestionării.

Or. en

Amendamentul 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private pe 
internet şi consolidarea dimensiunii 
societale a securităţii.

(e) asigurarea libertăţii şi a vieţii private şi 
consolidarea dimensiunii societale a 
securităţii.

Or. en
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Amendamentul 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) creşterea rezilienţei Europei în caz de 
crize şi de dezastre şi minimizarea 
problemelor de securitate legate de 
factorii climatici şi de mediu, inclusiv 
gestionarea resurselor naturale limitate, 
de exemplu în regiunea arctică;

Or. en

Justificare

Se preconizează că schimbările climatice şi de mediu vor afecta grav condiţiile de viaţă din 
numeroase zone deja sărace de pe glob. Acest lucru se va întâmpla din cauza secetelor, 
inundaţiilor, condiţiilor climatice extreme etc. Există riscul considerabil de producere a unor 
efecte secundare, cum ar fi probleme de migraţie extinsă, creşterea concurenţei pentru 
accesul la resursele naturale rare şi slăbirea capacităţii deja scăzute a unor societăţi de a 
face faţă conflictelor şi crizelor.

Amendamentul 1755
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în domeniul apărării, inclusiv 
dubla utilizare civilă şi militară, este 
exclusă din program.

Or. en
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Amendamentul 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 3 – partea 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. SOCIETĂŢI SIGURE -
PROTEJAREA LIBERTĂŢII ŞI 
SECURITĂŢII EUROPEI ŞI ALE 
CETĂŢENILOR SĂI
6.1. (a) Obiectiv specific
Obiectivul specific este de a promova 
societăţi europene sigure în contextul 
unor transformări fără precedent şi al 
unor interdependenţe şi ameninţări 
mondiale din ce în ce mai accentuate, 
consolidând, în acelaşi timp, cultura 
europeană a libertăţii şi justiţiei.
Există un sentiment generalizat de 
insecuritate, generat fie de criminalitate, 
violenţă, terorism, catastrofe 
naturale/provocate de om, atacuri 
informatice, abuzuri la adresa vieţii 
private, fie de alte tulburări sociale şi 
economice. Acest sentiment afectează 
cetăţenii în mod direct şi are un impact 
mai larg asupra noţiunilor de încredere, 
protecţie şi comunicare şi este legat de 
nivelul de pregătire şi de organizare al 
societăţii.
Conform estimărilor, este foarte probabil 
ca numărul victimelor directe ale 
infracţionalităţii în Europa să se ridice în 
fiecare an la 75 de milioane. Costul direct 
al criminalităţii, terorismului, activităţilor 
ilegale, violenţei şi dezastrelor a fost 
estimat în Europa în 2010 la cel puţin 650 
de miliarde EUR (în jur de 5 % din PIB-
ul UE). Un exemplu elocvent de 
consecinţe ale terorismului îl reprezintă 
atacul asupra turnurilor gemene din 
Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii
de vieţi omeneşti au fost pierdute şi se 
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estimează că acest eveniment a cauzat 
Statelor Unite pierderi în valoare de 35 de 
miliarde USD în materie de 
productivitate, de 47 de miliarde USD în 
materie de producţie totală şi o creştere a 
şomajului de aproape 1 % în trimestrul 
care a urmat. Atacul a avut, de asemenea, 
un efect cultural şi mondial semnificativ. 
Cetăţenii, întreprinderile şi instituţiile 
sunt din ce în ce mai implicate în 
interacţiuni şi tranzacţii digitale în sfera 
socială, financiară şi comercială, dar 
dezvoltarea internetului a condus, în 
acelaşi timp, la o criminalitate 
informatică care se cifrează în miliarde de 
euro în fiecare an şi la încălcări ale vieţii 
private care afectează persoane sau 
asociaţii pe întregul continent. De 
asemenea, atacurile informatice au un 
impact grav asupra infrastructurilor 
critice. Schimbări ale naturii şi percepţiei 
conceptului de insecuritate în viaţa de zi 
cu zi şi apariţia unor situaţii neprevăzute 
riscă să afecteze încrederea cetăţenilor nu 
doar în instituţii, ci şi încrederea unora în 
ceilalţi.
Pentru a anticipa, a preveni şi a gestiona 
aceste ameninţări, este necesar să se 
dezvolte şi să se aplice tehnologii şi soluţii 
inovatoare, instrumente de previzionare şi 
cunoştinţe inovatoare, să se stimuleze 
cooperarea dintre furnizori şi utilizatori, 
să se găsească soluţii în materie de 
securitate civilă, să se îmbunătăţească 
competitivitatea securităţii şi a sectorului 
serviciilor europene şi să se prevină şi să 
se combată abuzurile asupra vieţii private 
şi încălcarea drepturilor omului pe 
internet şi în altă parte, garantând 
totodată drepturile individuale şi 
libertatea cetăţenilor europeni.
Pentru a intensifica şi îmbunătăţi 
colaborarea transfrontalieră dintre 
diferite tipuri de servicii de urgenţă, ar 
trebui acordată atenţie interoperabilităţii 
şi standardizării.
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În sfârşit, pe măsură ce politicile de 
securitate interacţionează cu diferite 
politici sociale, consolidarea dimensiunii 
societale a cercetării în domeniul 
securităţii va reprezenta un aspect 
important al acestei provocări.
6.1. (b) Justificare şi valoarea adăugată 
pentru Uniune
Securitatea este o preocupare legitimă a 
Europei şi a cetăţenilor săi şi reprezintă, 
în acest sens, o provocare majoră pentru 
societate. Uniunea Europeană, cetăţenii 
săi, industria sa şi partenerii săi 
internaţionali se confruntă cu o serie de 
ameninţări la adresa securităţii, cum ar fi 
criminalitatea, terorismul, traficul ilegal 
şi situaţiile de urgenţă de anvergură 
cauzate de catastrofe naturale sau 
provocate de om. Aceste ameninţări pot 
cuprinde un spaţiu transfrontalier şi pot 
viza atât obiective fizice, cât şi spaţiul 
cibernetic, atacurile putând apărea din 
diferite surse. Atacurile împotriva 
sistemelor de informare şi comunicare ale 
autorităţilor publice şi entităţilor private, 
de exemplu, nu numai că subminează 
încrederea cetăţenilor în informare şi 
comunicare, duc la pierderi financiare 
directe şi la pierderea unor oportunităţi de 
afaceri, dar, în acelaşi timp, pot afecta în 
mod serios serviciile şi infrastructurile 
critice precum energia, aviaţia şi alte 
moduri de transport, aprovizionarea cu 
apă şi alimente, sănătatea, finanţele sau 
telecomunicaţiile.
Aceste ameninţări ar putea pune în 
pericol însăşi temelia societăţii noastre. 
Tehnologia şi proiectarea creativă pot 
aduce o contribuţie importantă la modul 
în care se reacţionează la această situaţie. 
Ar trebui totuşi elaborate soluţii noi, 
ţinând cont de oportunitatea mijloacelor 
şi de adecvarea lor la cererea societală, 
îndeosebi în ceea ce priveşte garantarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor.
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În cele din urmă, securitatea reprezintă, 
de asemenea, o provocare economică 
majoră. Piaţa mondială a securităţii se 
ridică la circa 100 şi 300 de miliarde EUR 
anual, ponderea Europei situându-se 
între 25 şi 35%. Mai mult, este o piaţă cu 
o creştere rapidă, în ciuda crizei 
economice actuale. Având în vedere 
impactul potenţial al unor ameninţări la 
adresa serviciilor, reţelelor şi 
întreprinderilor, punerea în aplicare a 
unor soluţii adecvate în materie de 
securitate a devenit esenţială pentru 
economie şi competitivitatea Europei în 
materie de producţie.
Finanţarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare şi 
adaptarea principalelor politici ale 
Uniunii, în special Strategia Europa 2020 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii, politica externă şi 
de securitate comună şi strategiile de 
securitate internă ale Uniunii. Se va 
realiza coordonarea cu acţiunile directe 
ale Centrului Comun de Cercetare.
6.1. (c) Linii generale ale activităţilor
Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă şi externă 
şi de a se asigura securitatea cibernetică, 
încrederea şi respectul pentru viaţa 
privată pe piaţa unică digitală, 
îmbunătăţind, în acelaşi timp, 
competitivitatea securităţii şi a sectorului 
serviciilor din Uniune. Activităţile vor 
pune accentul, printre altele, pe 
cercetarea şi dezvoltarea generaţiei 
viitoare de soluţii inovatoare, dezvoltând 
concepte şi proiecte noi şi standarde 
interoperabile. Aceasta se va realiza prin 
dezvoltarea de tehnologii şi soluţii 
inovatoare care abordează lacunele în 
materie de securitate şi duc la diminuarea 
riscurilor legate de ameninţările la adresa 
securităţii. Aceste acţiuni orientate spre 
îndeplinirea unor obiective precise vor 
integra exigenţele diferiţilor utilizatori 
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finali (cetăţeni, întreprinderi şi 
administraţii, inclusiv autorităţile 
naţionale şi internaţionale, serviciile de 
protecţie civilă, autorităţile responsabile 
cu aplicarea legii, poliţia de frontieră etc.) 
pentru a lua în considerare evoluţia 
ameninţărilor la adresa securităţii şi 
aspectele legate de protecţia vieţii private 
şi aspectele societale pertinente.
Studierea acestei provocări va sprijini, 
prin urmare, politica externă şi de 
securitate comună şi strategia de 
securitate internă a Uniunii, inclusiv 
politicile de prevenire a dezastrelor şi de 
răspuns la acestea.
Activităţile vor pune accentul pe:
(a) combaterea criminalităţii şi a 
terorismului, inclusiv prin înţelegerea şi 
combaterea ideilor şi convingerilor 
teroriste;
(b) protejarea şi creşterea rezilienţei 
infrastructurilor critice[5];
(c) consolidarea securităţii prin 
gestionarea frontierelor;
(d) îmbunătăţirea securităţii informatice;
(e) creşterea rezilienţei Europei la crize şi 
dezastre;
(f) garantarea libertăţii şi a vieţii private şi 
consolidarea înţelegerii din punct de 
vedere societal, juridic şi etic a tuturor 
domeniilor securităţii, riscului şi 
gestionării.
(g) sprijinirea politicii de securitate şi de 
apărare comune a Uniunii şi dezvoltarea 
capacităţilor civile şi militare;
(h) consolidarea standardizării şi a 
interoperabilităţii sistemelor de securitate.

Or. en

Justificare

În PC 7, cercetarea în domeniul securităţii este o temă de sine stătătoare, cu un istoric 
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excelent. Este programul cu una dintre cele mai ridicate rate de participare a IMM-urilor, 
oferă soluţii orientate către aplicare şi piaţă şi alocă aproximativ 50% din totalitatea 
fondurilor destinate cercetării în domeniul securităţii publice la nivelul UE şi la nivel 
naţional. Mai mult decât atât, Tratatul de la Lisabona a conferit Uniunii mai multe 
competenţe în domeniul securităţii. Noile sarcini care decurg din aceasta ar trebui sprijinite 
în cadrul Programului Orizont 2020 de o cercetare corespunzătoare în domeniul securităţii.

Amendamentul 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principalele domenii de competenţă ale 
JRC vor fi energia, transportul, mediul şi 
schimbările climatice, agricultura şi 
securitatea alimentară, sănătatea şi 
protecţia consumatorilor, tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor, materialele 
de referinţă şi securitatea şi siguranţa 
(inclusiv în domeniul nuclear în cadrul 
programului Euratom).

Principalele domenii de competenţă ale 
JRC vor fi energia, transportul, mediul şi 
schimbările climatice, agricultura şi 
securitatea alimentară, sănătatea şi 
protecţia consumatorilor, tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor, materialele 
de referinţă şi securitatea şi siguranţa 
(inclusiv în domeniul nuclear în cadrul 
programului Euratom). Activităţile JRC în 
acest domeniu se vor desfăşura ţinând 
seama de iniţiativele relevante la nivelul 
regiunilor, al statelor membre sau al UE, 
în vederea definirii Spaţiului european de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 1758
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) anticipare şi previziune - informaţii 
strategice proactive privind tendinţele şi 
evenimentele în ştiinţă, tehnologie şi 
societate şi posibilele consecinţe ale 

(a) anticipare şi previziune - informaţii 
strategice proactive privind tendinţele şi 
evenimentele în ştiinţă, mediu, tehnologie 
şi societate şi posibilele consecinţe ale 
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acestora pentru politicile publice; acestora pentru politicile publice şi pentru 
cetăţeni;

Or. de

Justificare

Sporirea capacităţii UE de a face faţă schimbărilor din mediu şi efectelor lor prin strategii 
proactive şi dezvoltarea de strategii de acţiune, de exemplu pentru gestionarea inundaţiilor.

Amendamentul 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Siguranţă alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină şi maritimă şi 
bioeconomie

(b) Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, mări şi oceane productive printr-
un pescuit şi printr-o acvacultură durabile
şi bioeconomie

Or. en

Amendamentul 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Siguranţă alimentară, agricultură
durabilă, cercetare marină şi maritimă şi 
bioeconomie

(b) Provocările bioeconomiei europene: 
securitatea alimentară, inclusiv siguranţa, 
agricultura durabilă şi silvicultura, 
cercetarea marină şi maritimă;

Or. en

Amendamentul 1761
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Siguranţă alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină şi maritimă şi 
bioeconomie

(b) securitate, calitate şi siguranţă
alimentară, agricultură durabilă, cercetare 
marină şi maritimă şi bioeconomie;

Or. en

Amendamentul 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijină elaborarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea politicilor europene în 
materie de agricultură şi pescuit, inclusiv 
siguranţa şi securitatea alimentelor şi 
dezvoltarea unei culturi a bioeconomiei, în 
special prin intermediul previziunilor 
privind recoltele, analize tehnice şi 
socioeconomice şi modelare.

Sprijină elaborarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea politicilor europene în 
materie de agricultură şi pescuit, inclusiv 
siguranţa şi securitatea alimentelor şi 
dezvoltarea unei culturi a bioeconomiei, în 
special prin intermediul previziunilor 
privind recoltele, analize tehnice şi 
socioeconomice şi modelizare, precum şi 
promovarea unor mări sănătoase şi 
productive pentru ajungerea la starea 
ecologică bună şi pentru dezvoltarea 
domeniului maritim.

Or. en

Amendamentul 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera c – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijină obiectivele 20/20/20 privind 
schimbările climatice şi energia prin 
cercetări asupra aspectelor tehnologice şi 
economice ale aprovizionării cu energie, 
ale eficienţei, ale tehnologiilor cu emisii 
scăzute de carbon, precum şi asupra 
reţelelor de transport a energiei/energiei 
electrice.

Sprijină obiectivele 20/20/20 privind 
schimbările climatice şi energia prin 
cercetări asupra aspectelor tehnologice şi 
economice ale aprovizionării cu energie, 
ale eficienţei, ale tehnologiilor cu emisii 
scăzute, precum şi asupra reţelelor de 
transport a energiei/energiei electrice.

Or. en

Amendamentul 1764
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Mijloace de transport inteligente, 
ecologice şi integrate,

(d) Mijloace de transport, inteligente, 
ecologice şi integrate şi mobilitate

Or. en

Amendamentul 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijină politica Uniunii pentru o 
mobilitate care răspunde cerinţelor de 
sustenabilitate, securitate şi siguranţă 
pentru persoane şi mărfuri, prin studii de 
laborator, abordări în materie de modelare 
şi monitorizare, inclusiv prin tehnologii cu 
emisii reduse de carbon pentru transport, 

Sprijină politica Uniunii pentru o 
mobilitate care răspunde cerinţelor de 
sustenabilitate, securitate şi siguranţă 
pentru persoane şi mărfuri, prin studii de 
laborator, abordări în materie de modelare 
şi monitorizare, inclusiv prin tehnologii cu 
emisii reduse pentru transport, precum 
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precum electrificarea, vehiculele curate şi 
care economisesc energia, carburanţii 
alternativi sau sistemele de mobilitate 
inteligente.

electrificarea, vehiculele curate şi care 
economisesc energia, carburanţii alternativi 
sau sistemele de mobilitate inteligente.

Or. en

Amendamentul 1766
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera e – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor şi a 
materiilor prime

(e) Combaterea schimbărilor climatice, 
mediul, utilizarea eficientă a resurselor şi a 
materiilor prime

Or. en

Amendamentul 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera f – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure

(f) Europa într-o lume în schimbare –
societăţi favorabile incluziunii, inovatoare 
şi reflexive

Or. en

Amendamentul 1768
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera f – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijină securitatea şi siguranţa internă prin 
detectarea şi evaluarea vulnerabilităţii 
infrastructurilor critice, care au un rol vital 
în diferite funcţii ale societăţii, şi prin 
evaluarea performanţelor operaţionale ale 
tehnologiilor legate de identitatea digitală; 
aduce un răspuns la provocările globale la 
adresa securităţii, inclusiv ameninţările 
emergente sau hibride, prin dezvoltarea 
unor instrumente avansate pentru 
extragerea şi analiza informaţiilor, precum 
şi pentru gestionarea crizelor.

Sprijină securitatea şi siguranţa internă prin 
detectarea şi evaluarea vulnerabilităţii 
infrastructurilor critice, care au un rol vital 
în diferite funcţii ale societăţii, şi prin 
evaluarea performanţelor operaţionale, 
sociale şi etice ale tehnologiilor legate de 
identitatea digitală; aduce un răspuns la 
provocările globale la adresa securităţii, 
inclusiv ameninţările emergente sau 
hibride, prin dezvoltarea unor instrumente 
avansate pentru extragerea şi analiza 
informaţiilor, precum şi pentru gestionarea 
crizelor.

Or. en

Amendamentul 1769
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera f – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sporeşte capacitatea Uniunii de gestionare 
a dezastrelor naturale şi a celor provocate 
de om prin consolidarea monitorizării 
infrastructurilor şi dezvoltarea unor sisteme 
de informaţii globale de avertizare timpurie 
în cazul unor pericole multiple şi de 
gestionare a riscurilor, utilizând sisteme de 
observaţie terestră prin satelit.

Sporeşte capacitatea Uniunii de gestionare 
a dezastrelor naturale şi a celor provocate 
de om prin consolidarea monitorizării 
infrastructurilor şi dezvoltarea unor 
mijloace de testare, a unor sisteme de 
informaţii globale de avertizare timpurie în 
cazul unor pericole multiple şi de 
gestionare a riscurilor, utilizând sisteme de 
observaţie terestră prin satelit.

Or. de

Justificare

Gestionarea dezastrelor naturale şi a celor cauzate de om necesită nu doar observaţie şi 
alertă, dar şi asistenţă practică în momentul producerii unui dezastru; prin urmare, centrele 
de testare specifice care permit o pregătire practică în caz de catastrofe, de exemplu, în caz 
de inundaţii grave, sunt la fel de importante pentru protecţia societăţii.
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Amendamentul 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este integrarea 
triunghiului cunoaşterii - cercetare, inovare 
şi educaţie, pentru consolidarea capacităţii 
de inovare a Uniunii şi abordarea 
provocărilor societale.

Obiectivul specific este integrarea 
triunghiului cunoaşterii - cercetare, inovare 
şi educaţie, pentru consolidarea capacităţii 
de inovare a Uniunii şi abordarea în special 
a provocărilor societale.

Or. en

Amendamentul 1771
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este integrarea 
triunghiului cunoaşterii - cercetare, inovare 
şi educaţie, pentru consolidarea capacităţii 
de inovare a Uniunii şi abordarea 
provocărilor societale.

Obiectivul specific este integrarea 
triunghiului cunoaşterii - cercetare, inovare 
şi educaţie, pentru consolidarea şi 
accelerarea capacităţii de inovare a 
Uniunii şi abordarea provocărilor societale.

Or. en

Amendamentul 1772
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu o serie de Europa se confruntă cu o serie de 
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deficienţe structurale în ceea ce priveşte 
capacitatea de inovare şi capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse şi procese. 
Principalele probleme sunt dificultăţile 
Europei de a atrage şi păstra talentele, 
utilizarea insuficientă a punctelor forte 
existente în domeniul cercetării în termeni 
de creare de valoare economică sau socială, 
nivelurile scăzute de activitate 
antreprenorială, subfinanţarea polilor de 
excelenţă în faţa concurenţei pe plan 
mondial, precum şi numărul excesiv de 
obstacole, la nivel european, în calea 
colaborării, în cadrul triunghiului 
cunoaşterii, între învăţământul superior, 
cercetare şi întreprinderi, la nivel european.

deficienţe structurale în ceea ce priveşte 
capacitatea de inovare şi capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse şi procese. 
Principalele probleme sunt dificultăţile 
Europei de a atrage şi păstra talentele, 
utilizarea insuficientă a punctelor forte 
existente în domeniul cercetării în termeni 
de creare de valoare economică sau socială, 
nivelurile scăzute de activitate 
antreprenorială şi de spirit antreprenorial, 
subexploatarea rezultatelor cercetărilor, 
barierele din calea transferului de 
tehnologie şi inovare de la regiunile 
dezvoltate către cele mai puţin dezvoltate, 
lipsa unor stimulente corespunzătoare 
pentru finanţarea privată în domeniul 
cercetării, dezvoltării şi inovării, un nivel 
al resurselor, o dimensiune şi o calitate a
polilor de excelenţă insuficiente în faţa 
concurenţei pe plan mondial, precum şi 
numărul excesiv de obstacole, la nivel 
european, în calea colaborării, în cadrul 
triunghiului cunoaşterii, între învăţământul 
superior, cercetare şi întreprinderi, la nivel 
european.

Or. en

Amendamentul 1773
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu o serie de 
deficienţe structurale în ceea ce priveşte 
capacitatea de inovare şi capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse şi procese. 
Principalele probleme sunt dificultăţile 
Europei de a atrage şi păstra talentele, 
utilizarea insuficientă a punctelor forte 
existente în domeniul cercetării în termeni 
de creare de valoare economică sau socială, 
nivelurile scăzute de activitate 

Europa se confruntă cu o serie de 
deficienţe structurale în ceea ce priveşte 
capacitatea de inovare şi capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse şi procese. 
Principalele probleme sunt: dificultăţile 
Europei de a atrage şi păstra talentele,
epuizarea competenţelor tehnice şi 
ştiinţifice specifice în trecut diverselor 
regiuni, utilizarea insuficientă a punctelor 
forte existente în domeniul cercetării în 



PE492.790v01-00 148/165 AM\907850RO.doc

RO

antreprenorială, subfinanţarea polilor de 
excelenţă în faţa concurenţei pe plan 
mondial, precum şi numărul excesiv de 
obstacole, la nivel european, în calea 
colaborării, în cadrul triunghiului 
cunoaşterii, între învăţământul superior, 
cercetare şi întreprinderi, la nivel european.

termeni de creare de valoare economică 
sau socială, nivelurile scăzute de activitate 
antreprenorială, subfinanţarea polilor de 
excelenţă în faţa concurenţei pe plan
mondial, precum şi numărul excesiv de 
obstacole, la nivel european, în calea 
colaborării, în cadrul triunghiului 
cunoaşterii, între învăţământul superior, 
cercetare şi întreprinderi, la nivel european.

Or. it

Amendamentul 1774
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
peisajul european al inovării. Acest lucru 
se va realiza prin stimularea integrării 
învăţământului superior, a cercetării şi a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum şi prin 
promovarea şi sprijinirea unei noi generaţii 
de persoane cu spirit întreprinzător. Astfel, 
EIT va contribui pe deplin la obiectivele 
Strategiei Europa 2020 şi, în special, la 
iniţiativele emblematice „O Uniune a 
inovării” şi „Tineretul în mişcare”.

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
peisajul european al inovării, având în 
vedere că este singurul instrument din 
cadrul Programului Orizont 2020 care 
reprezintă triunghiul cunoaşterii. Acest 
lucru se va realiza prin stimularea integrării 
învăţământului superior, a cercetării şi a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum şi prin 
promovarea şi sprijinirea unei noi generaţii 
de persoane cu spirit întreprinzător, cu 
competenţe antreprenoriale şi experienţă 
în acest domeniu, adevăraţi vectori ai 
inovării care vor multiplica potenţialul 
european în materie de creare de 
întreprinderi rezultate prin sciziune şi de 
noi întreprinderi inovatoare. Astfel, EIT 
va contribui pe deplin la obiectivele 
Strategiei Europa 2020 şi, în special, la 
iniţiativele emblematice „O Uniune a 
inovării” şi „Tineretul în mişcare”.

Or. en
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Amendamentul 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
peisajul european al inovării. Acest lucru 
se va realiza prin stimularea integrării 
învăţământului superior, a cercetării şi a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum şi prin 
promovarea şi sprijinirea unei noi generaţii 
de persoane cu spirit întreprinzător. Astfel, 
EIT va contribui pe deplin la obiectivele 
Strategiei Europa 2020 şi, în special, la 
iniţiativele emblematice „O Uniune a 
inovării” şi „Tineretul în mişcare”.

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
peisajul european al inovării. Acest lucru 
se va realiza prin stimularea integrării 
învăţământului superior, a cercetării şi a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum şi prin 
promovarea şi sprijinirea unei noi generaţii 
de persoane cu spirit întreprinzător. Astfel, 
EIT va contribui pe deplin la obiectivele 
Strategiei Europa 2020 şi, în special, la 
iniţiativele emblematice „O Uniune a 
inovării” şi „Tineretul în mişcare”. În plus, 
EIT şi CCI ar trebui să încurajeze 
sinergiile şi interacţiunile dintre pilonii 
Programului Orizont 2020, precum şi cu 
alte iniţiative relevante.

Or. en

Amendamentul 1776
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trăsătura specifică a EIT este aceea de 
integrare a învăţământului şi spiritului 
antreprenorial cu cercetarea şi inovarea, ca 
elemente ale unui lanţ unic al inovării în 
întreaga Uniune şi în afara acesteia.

Trăsătura specifică a EIT este aceea de 
integrare a învăţământului superior şi 
spiritului antreprenorial cu cercetarea şi 
inovarea, ca elemente ale unui lanţ unic al 
inovării în întreaga Uniune şi în afara 
acesteia.
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Or. en

Amendamentul 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială. 
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general. 
Partenerii din CCI sunt reprezentaţi de 
entităţi juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambiţioasă de 
activităţi de la învăţământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective şi rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piaţă, cât şi un impact societal. 
Regulile actuale de participare, evaluare şi 
supraveghere a CCI-urilor permit decizii 
rapide, pe modelul deciziilor într-o 
întreprindere.

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială. 
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general. 
Partenerii din CCI sunt reprezentaţi de 
entităţi juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambiţioasă de 
activităţi de la învăţământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective şi rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piaţă, cât şi un impact societal. 
Regulile actuale de participare, evaluare şi 
supraveghere a CCI-urilor permit decizii 
rapide, pe modelul deciziilor într-o 
întreprindere. Întreprinderile ar trebui să 
joace un rol important în stimularea 
activităţilor din cadrul CCI-urilor iar 
acestea din urmă ar trebui să poată 
mobiliza investiţii şi să se angajeze pe 
termen lung în sectorul întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială. 
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general. 
Partenerii din CCI sunt reprezentaţi de 
entităţi juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambiţioasă de 
activităţi de la învăţământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective şi rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piaţă, cât şi un impact societal. 
Regulile actuale de participare, evaluare şi 
supraveghere a CCI-urilor permit decizii 
rapide, pe modelul deciziilor într-o 
întreprindere.

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială şi 
este orientat către rezultate. Este necesar 
un impuls puternic: fiecare CCI este 
condusă de un director general. Partenerii 
din CCI sunt reprezentaţi de entităţi 
juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambiţioasă de 
activităţi de la învăţământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective şi rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piaţă, cât şi un impact societal. 
Regulile actuale de participare, evaluare şi 
supraveghere a CCI-urilor permit decizii 
rapide, pe modelul deciziilor într-o 
întreprindere.

Or. en

Amendamentul 1779
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială. 
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general. 
Partenerii din CCI sunt reprezentaţi de 
entităţi juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambiţioasă de 
activităţi de la învăţământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective şi rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială. 
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general. 
Partenerii din CCI sunt reprezentaţi de 
entităţi juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale orientate către rezultate, inclusiv o 
gamă ambiţioasă de activităţi de la 
învăţământ la crearea de întreprinderi, cu 
obiective şi rezultate preconizate clare, 
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impact pe piaţă, cât şi un impact societal. 
Regulile actuale de participare, evaluare şi 
supraveghere a CCI-urilor permit decizii 
rapide, pe modelul deciziilor într-o 
întreprindere.

căutându-se atât un impact pe piaţă, cât şi 
un impact societal. Regulile actuale de 
participare, evaluare şi supraveghere a 
CCI-urilor permit decizii rapide, pe 
modelul deciziilor într-o întreprindere.

Or. en

Amendamentul 1780
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială. 
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general. 
Partenerii din CCI sunt reprezentaţi de 
entităţi juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambiţioasă de 
activităţi de la învăţământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective şi rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piaţă, cât şi un impact societal. 
Regulile actuale de participare, evaluare şi 
supraveghere a CCI-urilor permit decizii 
rapide, pe modelul deciziilor într-o 
întreprindere.

EIT, prin intermediul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării, funcţionează în 
conformitate cu o logică antreprenorială. 
Este necesar un impuls puternic: fiecare 
CCI este condusă de un director general. 
Partenerii din CCI sunt reprezentaţi de 
entităţi juridice unice pentru a permite 
raţionalizarea procesului decizional. CCI-
urile trebuie să prezinte planuri de afaceri 
anuale, inclusiv o gamă ambiţioasă de 
activităţi de la învăţământ la crearea de 
întreprinderi, cu obiective şi rezultate 
preconizate clare, căutându-se atât un 
impact pe piaţă, cât şi un impact societal, 
precum şi o valoarea adăugată clară, 
determinată de abordarea orientată către 
rezultate. Regulile actuale de participare, 
evaluare şi supraveghere a CCI-urilor 
permit decizii rapide, pe modelul deciziilor 
într-o întreprindere.

Or. it

Justificare

Trimiterea la abordarea orientată către rezultate din titlu nu se regăseşte în textul alineatului 
care ar trebui, de asemenea, să facă referire clară la valoarea adăugată a acestei abordări.
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Amendamentul 1781
Alyn Smith

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunităţile cunoaşterii şi inovării din EIT 
sunt iniţiative puternic integrate, care 
reunesc parteneri, renumiţi pentru nivelul 
lor de excelenţă, din industrie, instituţii de 
învăţământ superior, institute de cercetare 
şi de tehnologie. Aceste comunităţi permit 
partenerilor de talie mondială să se 
reunească în noi configuraţii 
transfrontaliere, să optimizeze resursele 
existente şi să deschidă accesul la noi 
oportunităţi de afaceri prin noi lanţuri ale 
valorii, care să răspundă unor provocări de 
mai mare anvergură şi care implică riscuri 
mai mari.

Comunităţile cunoaşterii şi inovării din EIT 
sunt iniţiative puternic integrate, care
reunesc parteneri, renumiţi pentru nivelul 
lor de excelenţă, din industrie, instituţii de 
învăţământ superior, institute de cercetare 
şi de tehnologie. Aceste comunităţi permit 
partenerilor de talie mondială să se 
reunească în noi configuraţii 
transfrontaliere, să optimizeze resursele 
existente şi să deschidă accesul la noi 
oportunităţi de afaceri prin noi lanţuri ale 
valorii, care să răspundă unor provocări de 
mai mare anvergură şi care implică riscuri 
mai mari. Este esenţial ca CCI să le ofere 
IMM-urilor posibilitatea de a participa pe 
deplin la toate activităţile lor: extinderea 
participării la noii operatori care propun 
noi idei şi, în special, creşterea 
participării IMM-urilor ar trebui să facă 
parte din strategia pentru creştere a CCI.

Or. en

Amendamentul 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunităţile cunoaşterii şi inovării din EIT 
sunt iniţiative puternic integrate, care 
reunesc parteneri, renumiţi pentru nivelul 
lor de excelenţă, din industrie, instituţii de 
învăţământ superior, institute de cercetare
şi de tehnologie. Aceste comunităţi permit 
partenerilor de talie mondială să se 

Comunităţile cunoaşterii şi inovării din EIT 
sunt iniţiative puternic integrate, care 
reunesc parteneri, renumiţi pentru nivelul 
lor de excelenţă, din industrie, instituţii de 
învăţământ superior, institute de cercetare 
şi de tehnologie. Aceste comunităţi permit 
partenerilor de talie mondială să se 



PE492.790v01-00 154/165 AM\907850RO.doc

RO

reunească în noi configuraţii 
transfrontaliere, să optimizeze resursele 
existente şi să deschidă accesul la noi 
oportunităţi de afaceri prin noi lanţuri ale 
valorii, care să răspundă unor provocări de 
mai mare anvergură şi care implică riscuri 
mai mari.

reunească în noi configuraţii 
transfrontaliere pe termen lung, să 
optimizeze resursele existente şi să 
deschidă accesul la noi oportunităţi de 
afaceri prin noi lanţuri ale valorii, care să 
răspundă unor provocări de mai mare 
anvergură şi care implică riscuri mai mari.

Or. en

Amendamentul 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunităţile cunoaşterii şi inovării din EIT 
sunt iniţiative puternic integrate, care 
reunesc parteneri, renumiţi pentru nivelul 
lor de excelenţă, din industrie, instituţii de 
învăţământ superior, institute de cercetare 
şi de tehnologie. Aceste comunităţi permit 
partenerilor de talie mondială să se 
reunească în noi configuraţii 
transfrontaliere, să optimizeze resursele 
existente şi să deschidă accesul la noi 
oportunităţi de afaceri prin noi lanţuri ale 
valorii, care să răspundă unor provocări de 
mai mare anvergură şi care implică riscuri 
mai mari.

Comunităţile cunoaşterii şi inovării din EIT 
sunt iniţiative puternic integrate, care 
reunesc parteneri, renumiţi pentru nivelul 
lor de excelenţă, din industrie, inclusiv 
IMM-urile, instituţii de învăţământ 
superior, institute de cercetare şi de 
tehnologie. Aceste comunităţi permit 
partenerilor de talie mondială să se 
reunească în noi configuraţii 
transfrontaliere, să optimizeze resursele 
existente şi să deschidă accesul la noi 
oportunităţi de afaceri prin noi lanţuri ale 
valorii, care să răspundă unor provocări de 
mai mare anvergură şi care implică riscuri 
mai mari.

Or. en

Amendamentul 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 2 – paragraful 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Talentul este un ingredient esenţial al 
inovării. EIT încurajează persoanele şi 
interacţiunile dintre ele punând studenţii, 
cercetătorii şi antreprenorii în centrul 
modelului său de inovare. EIT va oferi 
persoanelor talentate o cultură 
antreprenorială şi creativă, precum şi o 
educaţie multidisciplinară, prin intermediul 
recunoaşterii programelor masterale şi 
doctorale, destinate a fi lansate ca marcă de 
excelenţă recunoscută la nivel 
internaţional. Prin aceasta, EIT 
promovează puternic mobilitatea în 
interiorul triunghiului cunoaşterii.

Talentul este un ingredient esenţial al 
inovării. EIT încurajează persoanele şi 
interacţiunile dintre ele punând studenţii, 
cercetătorii şi antreprenorii în centrul 
modelului său de inovare. EIT va oferi 
persoanelor talentate o cultură 
antreprenorială şi creativă, precum şi o 
educaţie multidisciplinară, prin intermediul 
recunoaşterii programelor masterale şi 
doctorale, precum şi cursuri de vară 
pentru manageri şi cursuri la distanţă, 
destinate a fi lansate ca marcă de excelenţă 
recunoscută la nivel mondial. Prin aceasta, 
EIT promovează puternic mobilitatea în 
interiorul triunghiului cunoaşterii.

Or. en

Amendamentul 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IET îşi desfăşoară activitatea în principal, 
dar nu în exclusivitate, prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării (CCI-
uri) în domenii de provocări societale care 
sunt de cea mai mare relevanţă pentru 
viitorul comun al Europei. În vreme ce 
CCI-urile au un grad mare de autonomie în 
definirea strategiilor şi activităţilor proprii, 
există un număr de caracteristici inovatoare 
comune pentru toate comunităţile 
cunoaşterii şi inovării. EIT îşi va amplifica 
şi mai mult impactul prin punerea la 
dispoziţie a experienţei CCI-urilor din 
întreaga Uniune, precum şi prin 
încurajarea în mod activ a unei noi culturi 
de împărtăşire a cunoştinţelor.

IET îşi desfăşoară activitatea în principal, 
dar nu în exclusivitate, prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării (CCI-
uri) în domenii de provocări societale care 
sunt de cea mai mare relevanţă pentru 
viitorul comun al Europei. Deşi CCI-urile 
au un grad mare de autonomie în definirea 
strategiilor şi activităţilor proprii, există un 
număr de caracteristici inovatoare comune 
pentru toate comunităţile cunoaşterii şi 
inovării, pentru care coordonarea şi 
sinergiile sunt de dorit. EIT îşi va 
amplifica şi mai mult impactul prin 
punerea la dispoziţie a experienţei CCI-
urilor din întreaga Uniune, prin
diseminarea bunelor practici privind 
modul în care poate fi integrat triunghiul 
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cunoaşterii şi dezvoltarea 
antreprenoriatului, prin promovarea 
includerii unor parteneri suplimentari şi
prin încurajarea în mod activ a unei noi 
culturi de împărtăşire a cunoştinţelor.

Or. en

Amendamentul 1786
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IET îşi desfăşoară activitatea, în principal, 
dar nu în exclusivitate, prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării (CCI-
uri) în domenii de provocări societale care 
sunt de cea mai mare relevanţă pentru 
viitorul comun al Europei. În vreme ce 
CCI-urile au un grad mare de autonomie în 
definirea strategiilor şi activităţilor proprii, 
există un număr de caracteristici inovatoare 
comune pentru toate comunităţile 
cunoaşterii şi inovării. EIT îşi va amplifica 
şi mai mult impactul prin punerea la 
dispoziţie a experienţei CCI-urilor din 
întreaga Uniune, precum şi prin încurajarea 
în mod activ a unei noi culturi de 
împărtăşire a cunoştinţelor.

IET îşi desfăşoară activitatea, în principal, 
prin intermediul comunităţilor cunoaşterii 
şi inovării (CCI-uri) în domenii care oferă 
un potenţial real în materie de inovare. În 
vreme ce CCI-urile au un grad mare de 
autonomie în definirea strategiilor şi 
activităţilor proprii, există un număr de 
caracteristici inovatoare comune pentru 
toate comunităţile cunoaşterii şi inovării. 
EIT îşi va amplifica şi mai mult impactul 
prin punerea la dispoziţie a experienţei 
CCI-urilor din întreaga Uniune, precum şi 
prin încurajarea în mod activ a unei noi 
culturi de împărtăşire a cunoştinţelor.

Or. en

Amendamentul 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – paragraful 1



AM\907850RO.doc 157/165 PE492.790v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

IET îşi desfăşoară activitatea în principal, 
dar nu în exclusivitate, prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării (CCI-
uri) în domenii de provocări societale care 
sunt de cea mai mare relevanţă pentru 
viitorul comun al Europei. În vreme ce 
CCI-urile au un grad mare de autonomie în 
definirea strategiilor şi activităţilor proprii, 
există un număr de caracteristici inovatoare 
comune pentru toate comunităţile 
cunoaşterii şi inovării. EIT îşi va amplifica 
şi mai mult impactul prin punerea la 
dispoziţie a experienţei CCI-urilor din 
întreaga Uniune, precum şi prin încurajarea 
în mod activ a unei noi culturi de 
împărtăşire a cunoştinţelor.

IET îşi desfăşoară activitatea în principal, 
dar nu în exclusivitate, prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării (CCI-
uri) în special în domenii de provocări 
societale care sunt de cea mai mare 
relevanţă pentru viitorul comun al Europei. 
În vreme ce CCI-urile au un grad mare de 
autonomie în definirea strategiilor şi 
activităţilor proprii, există un număr de 
caracteristici inovatoare comune pentru 
toate comunităţile cunoaşterii şi inovării. 
EIT îşi va amplifica şi mai mult impactul 
prin punerea la dispoziţie a experienţei 
CCI-urilor din întreaga Uniune, precum şi 
prin încurajarea în mod activ a unei noi 
culturi de împărtăşire a cunoştinţelor.

Or. en

Amendamentul 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera a– paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT trebuie să urmărească să elibereze 
potenţialul inovator al persoanelor şi să 
valorifice ideile acestora, indiferent de 
poziţia lor în lanţul inovării. Astfel, EIT va 
contribui, totodată, la rezolvarea 
„paradoxului european”, care este acela că 
excelenta cercetare existentă este departe 
de a fi valorificată la maximum. Procedând 
astfel, EIT va contribui la aducerea ideilor 
pe piaţă. În principal prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării şi prin 
atenţia acordată încurajării unei mentalităţi 
antreprenoriale, institutul va crea noi 
oportunităţi de afaceri atât sub formă de 

EIT urmăreşte să elibereze potenţialul 
inovator al persoanelor şi să valorifice 
ideile acestora, indiferent de poziţia lor în 
lanţul inovării. Astfel, EIT va contribui, 
totodată, la rezolvarea „paradoxului 
european”, care este acela că excelenta 
cercetare existentă este departe de a fi 
valorificată la maximum. Procedând astfel, 
EIT contribuie la aducerea ideilor pe piaţă. 
EIT trebuie să garanteze un acces deschis 
la toate comunităţile europene de 
cercetare de înaltă calitate. În principal 
prin intermediul comunităţilor cunoaşterii 
şi inovării şi prin atenţia acordată 
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întreprinderi noi şi de spin-off-uri, cât şi în 
sectoare existente.

încurajării unei mentalităţi antreprenoriale, 
institutul va crea noi oportunităţi de afaceri 
atât sub formă de întreprinderi noi şi de 
spin-off-uri, cât şi în sectoare existente.

Or. en

Amendamentul 1789
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera a – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT trebuie să urmărească să elibereze 
potenţialul inovator al persoanelor şi să 
valorifice ideile acestora, indiferent de 
poziţia lor în lanţul inovării. Astfel, EIT va 
contribui, totodată, la rezolvarea 
„paradoxului european”, care este acela că 
excelenta cercetare existentă este departe 
de a fi valorificată la maximum. Procedând 
astfel, EIT va contribui la aducerea ideilor 
pe piaţă. În principal prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării şi prin 
atenţia acordată încurajării unei mentalităţi 
antreprenoriale, institutul va crea noi 
oportunităţi de afaceri atât sub formă de 
întreprinderi noi şi de spin-off-uri, cât şi în 
sectoare existente.

EIT urmăreşte să elibereze potenţialul 
inovator al persoanelor şi să valorifice 
ideile acestora, indiferent de poziţia lor în 
lanţul inovării. Astfel, EIT va contribui, 
totodată, la rezolvarea „paradoxului 
european”, care este acela că excelenta 
cercetare existentă este departe de a fi 
valorificată la maximum. Procedând astfel, 
EIT contribuie la aducerea ideilor pe piaţă 
şi va sensibiliza cu privire la importanţa 
transpunerii descoperirilor ştiinţifice în 
industrie. În principal prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării şi prin 
atenţia acordată încurajării unei mentalităţi 
antreprenoriale, institutul va crea noi 
oportunităţi de afaceri atât sub formă de 
întreprinderi noi şi de spin-off-uri, cât şi în 
sectoare existente.

Or. en

Amendamentul 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera a – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT trebuie să urmărească să elibereze 
potenţialul inovator al persoanelor şi să 
valorifice ideile acestora, indiferent de 
poziţia lor în lanţul inovării. Astfel, EIT va 
contribui, totodată, la rezolvarea 
„paradoxului european”, care este acela că 
excelenta cercetare existentă este departe 
de a fi valorificată la maximum. Procedând 
astfel, EIT va contribui la aducerea ideilor 
pe piaţă. În principal prin intermediul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării şi prin 
atenţia acordată încurajării unei mentalităţi 
antreprenoriale, institutul va crea noi 
oportunităţi de afaceri atât sub formă de 
întreprinderi noi şi de spin-off-uri, cât şi în 
sectoare existente.

EIT urmăreşte să elibereze potenţialul 
inovator al persoanelor şi să valorifice 
ideile acestora, indiferent de poziţia lor în 
lanţul inovării. Astfel, EIT va contribui, 
totodată, la rezolvarea „paradoxului 
european”, care este acela că excelenta 
cercetare existentă este departe de a fi 
valorificată la maximum. Procedând astfel, 
EIT contribuie la aducerea ideilor din 
laborator pe piaţă. În principal prin 
intermediul comunităţilor cunoaşterii şi 
inovării şi prin atenţia acordată încurajării 
unei mentalităţi antreprenoriale, institutul 
va crea noi oportunităţi de afaceri atât sub 
formă de întreprinderi noi şi de spin-off-
uri, cât şi în sectoare existente.

Or. en

Amendamentul 1791
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia şi activităţile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care sunt 
de maximă importanţă pentru viitor, cum ar 
fi schimbările climatice sau energia 
durabilă. Prin abordarea principalelor 
provocări societale în mod exhaustiv, EIT 
va promova abordări inter- şi 
multidisciplinare şi va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării.

Strategia şi activităţile EIT sunt ghidate de 
axarea pe provocările societale care sunt de 
maximă importanţă pentru viitor, cum ar fi 
schimbările climatice sau energia durabilă. 
EIT se va concentra pe inovarea 
sectorială şi transsectorială, bazată pe 
excelenţă în disciplinele vizate, şi va avea 
în vedere sectoarele capabile să facă faţă 
provocărilor mondiale.

Or. en
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Amendamentul 1792
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia şi activităţile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care 
sunt de maximă importanţă pentru viitor, 
cum ar fi schimbările climatice sau 
energia durabilă. Prin abordarea 
principalelor provocări societale în mod 
exhaustiv, EIT va promova abordări inter-
şi multidisciplinare şi va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării.

Strategia şi activităţile EIT sunt ghidate de 
axarea pe domeniile care oferă un 
potenţial real în materie de inovare şi care 
sunt în, mod clar, relevante pentru 
provocările societale abordate în 
Programul Orizont 2020. Prin abordarea 
principalelor provocări societale în mod 
exhaustiv, EIT va promova abordări inter-
şi multidisciplinare şi va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării.

Or. en

Amendamentul 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia şi activităţile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care sunt 
de maximă importanţă pentru viitor, cum ar 
fi schimbările climatice sau energia 
durabilă. Prin abordarea principalelor 
provocări societale în mod exhaustiv, EIT 
va promova abordări inter- şi 
multidisciplinare şi va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării.

Strategia şi activităţile EIT sunt ghidate de 
axarea pe provocările societale care sunt de 
maximă importanţă pentru viitor, cum ar fi 
schimbările climatice sau energia durabilă, 
astfel cum este prevăzut în programul 
strategic de inovare. Prin abordarea 
principalelor provocări societale în mod 
exhaustiv, EIT va promova abordări inter-
şi multidisciplinare şi va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării.

Or. en
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Amendamentul 1794
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia şi activităţile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care sunt 
de maximă importanţă pentru viitor, cum 
ar fi schimbările climatice sau energia 
durabilă. Prin abordarea principalelor 
provocări societale în mod exhaustiv, EIT 
va promova abordări inter- şi 
multidisciplinare şi va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării.

Strategia şi activităţile EIT sunt ghidate de 
axarea pe provocările societale care sunt de 
maximă importanţă pentru viitor. Prin 
abordarea principalelor provocări societale 
în mod exhaustiv, EIT va promova 
abordări inter- şi multidisciplinare şi va 
contribui la concentrarea eforturilor de 
cercetare ale partenerilor din cadrul 
comunităţilor cunoaşterii şi inovării.

Or. it

Amendamentul 1795
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT îşi va integra complet educaţia şi 
formarea în toate etapele carierei şi va 
elabora programe noi şi inovatoare pentru 
a reflecta nevoia de noi profiluri rezultate 
din provocările societale şi economice 
complexe. În acest scop, EIT va juca un rol 
esenţial în încurajarea recunoaşterii unor 
noi titluri şi diplome în statele membre.

EIT integrează complet educaţia şi 
formarea în toate etapele carierei şi 
elaborează programe noi şi inovatoare 
pentru a reflecta nevoia de noi profiluri 
rezultate din schimbările permanente 
survenite în societate, economie şi pe 
piaţa muncii. În acest scop, EIT va juca un 
rol esenţial în încurajarea recunoaşterii 
unor noi titluri şi diplome în statele 
membre.

Or. it
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Amendamentul 1796
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT îşi va integra complet educaţia şi 
formarea în toate etapele carierei şi va 
elabora programe noi şi inovatoare pentru 
a reflecta nevoia de noi profiluri rezultate 
din provocările societale şi economice 
complexe. În acest scop, EIT va juca un rol 
esenţial în încurajarea recunoaşterii unor 
noi titluri şi diplome în statele membre.

EIT integrează complet educaţia şi 
formarea în toate etapele carierei şi 
sprijină şi facilitează dezvoltarea de
programe noi şi inovatoare pentru a 
reflecta nevoia de noi profiluri rezultate din 
provocările societale şi economice 
complexe. În acest scop, EIT va juca un rol 
esenţial în încurajarea recunoaşterii unor 
noi titluri şi diplome în statele membre.

Or. en

Amendamentul 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT îşi va integra complet educaţia şi 
formarea în toate etapele carierei şi va 
elabora programe noi şi inovatoare pentru 
a reflecta nevoia de noi profiluri rezultate 
din provocările societale şi economice 
complexe. În acest scop, EIT va juca un rol 
esenţial în încurajarea recunoaşterii unor 
noi titluri şi diplome în statele membre.

EIT integrează complet educaţia şi 
formarea în toate etapele carierei şi 
elaborează programe noi şi inovatoare 
pentru a reflecta nevoia de noi profiluri 
rezultate din provocările societale şi 
economice complexe. În acest scop, EIT va 
juca un rol esenţial în încurajarea 
recunoaşterii unor noi titluri şi diplome în 
statele membre în cadrul unui calificativ 
de excelenţă acordat de EIT.

Or. en

Amendamentul 1798
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

IET va juca, de asemenea, un rol 
important în acordarea conceptului de 
„spirit antreprenorial” prin intermediul 
programelor sale de învăţământ, care 
promovează spiritul antreprenorial într-
un context cu o importantă intensitate a 
cunoaşterii, pe baza unei cercetări 
inovatoare şi care contribuie la soluţii de 
utilitate deosebită pentru societate.

eliminat

Or. it

Justificare

Asocierea conceptului de antreprenoriat doar cu programele educaţionale este periculoasă 
pentru că implică predeterminarea celor care pot şi a celor care nu pot fi antreprenori.

Amendamentul 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT urmăreşte să exploreze noi abordări în 
materie de inovare şi să dezvolte o cultură 
comună a inovării şi transferului de 
cunoştinţe, printre altele prin împărtăşirea 
diferitelor experienţe ale comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării prin diverse 
mecanisme de diseminare, cum ar fi o 
platformă a părţilor interesate, precum şi o 
bursă de cercetare.

EIT urmăreşte să exploreze noi abordări în 
materie de inovare şi să dezvolte o cultură 
comună a inovării şi transferului de 
cunoştinţe, printre altele prin împărtăşirea 
diferitelor experienţe ale comunităţilor 
cunoaşterii şi inovării prin diverse 
mecanisme de diseminare, cum ar fi o 
platformă a părţilor interesate, recompense
şi concursuri, expoziţii de produse şi 
procese, grupări de proprietate 
intelectuală şi de brevete, precum şi o 
bursă de cercetare.

Or. en
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Amendamentul 1800
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera f – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va avea o contribuţie substanţială la 
obiectivele stabilite de Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale într-un mod care să completeze 
alte iniţiative în domeniile respective. El va 
testa noi abordări simplificate de finanţare 
şi de guvernanţă şi, prin urmare, va juca un 
rol de pionierat în peisajul european al 
inovării. Abordarea sa în materie de 
finanţare se va întemeia pe un puternic 
efect de levier, astfel încât să fie mobilizate 
atât fonduri publice, cât şi private. Mai 
mult, institutul va utiliza în totalitate noi 
vehicule pentru sprijinul direcţionat spre 
activităţile individuale, prin intermediul 
Fundaţiei EIT.

EIT va avea o contribuţie substanţială la 
obiectivele stabilite de Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale într-un mod care să completeze 
alte iniţiative în domeniile respective. El va 
testa noi abordări simplificate de finanţare 
şi de guvernanţă şi, prin urmare, va juca un 
rol de pionierat în peisajul european al 
inovării. Abordarea sa în materie de 
finanţare se va întemeia pe un puternic 
efect de levier, astfel încât să fie mobilizate 
atât fonduri publice, cât şi private. Mai 
mult, institutul va utiliza în totalitate noi 
vehicule pentru sprijinul direcţionat spre 
activităţile individuale.

Or. it

Amendamentul 1801
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera g – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul comunităţilor cunoaşterii 
şi inovării şi centrelor lor de colocaţie (poli 
de excelenţă care reunesc parteneri din 
învăţământul superior, cercetare şi din 
întreprinderi într-o locaţie geografică dată), 
EIT va fi, de asemenea, legat de politica 
regională. Este necesar, în special, să se 
asigure o mai bună legătură între instituţiile 
de învăţământ superior şi creşterea şi 
inovarea regionale, în contextul strategiilor 
de specializare inteligentă la nivel regional 

Prin intermediul comunităţilor cunoaşterii 
şi inovării şi centrelor lor de colocaţie (poli 
de excelenţă care reunesc parteneri din 
învăţământul superior, cercetare şi din 
întreprinderi într-o locaţie geografică dată), 
EIT va fi, de asemenea, legat de politica 
regională. Este necesar, în special, să se 
asigure o mai bună legătură între instituţiile 
de învăţământ superior, piaţa muncii şi 
creşterea şi inovarea regionale şi locale, în 
contextul strategiilor de specializare 
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şi naţional. Astfel, EIT va contribui la 
obiectivele politicii de coeziune a Uniunii.

inteligentă la nivel local, regional şi 
naţional. Astfel, EIT va contribui la 
obiectivele politicii de coeziune a Uniunii.

Or. it

Justificare

Dacă nu se stabileşte o legătură între învăţământul superior şi piaţa muncii, în special la 
nivel regional şi local, Europa nu va reuşi să rezolve una dintre problemele majore care 
afectează creşterea sa economică.

Amendamentul 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 3 – litera g – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul comunităţilor cunoaşterii 
şi inovării şi centrelor lor de colocaţie (poli 
de excelenţă care reunesc parteneri din 
învăţământul superior, cercetare şi din 
întreprinderi într-o locaţie geografică dată), 
EIT va fi, de asemenea, legat de politica 
regională. Este necesar, în special, să se 
asigure o mai bună legătură între instituţiile 
de învăţământ superior şi creşterea şi 
inovarea regionale, în contextul strategiilor 
de specializare inteligentă la nivel regional 
şi naţional. Astfel, EIT va contribui la 
obiectivele politicii de coeziune a Uniunii.

Prin intermediul comunităţilor cunoaşterii 
şi inovării şi centrelor lor de colocaţie (poli 
de excelenţă care reunesc parteneri din 
învăţământul superior, cercetare şi din 
întreprinderi într-o locaţie geografică dată), 
EIT va fi, de asemenea, legat de politica 
regională. Este necesar, în special, să se 
asigure o mai bună legătură între instituţiile 
de învăţământ superior şi creşterea şi
inovarea regionale, în contextul strategiilor 
de specializare inteligentă la nivel regional 
şi/sau naţional. Astfel, EIT va contribui la 
obiectivele politicii de coeziune a Uniunii.

Or. en


