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Amendamentul 1803
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Defalcarea indicativă pentru Orizont 2020 
este următoarea (în milioane EUR):

Defalcarea indicativă pentru Orizont 2020 
este următoarea (în procente - % - din 
bugetul total):

Or. en

Amendamentul 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiunile Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888
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1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 32,8%

1. Consiliul European pentru Cercetare 15,7%

2. Tehnologii și științe viitoare și emergente 3,4%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 9,1%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 3,5%

5. Extinderea excelenței 0,9%

6. Știință și societate 0,3%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 24,0%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 17,2%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4,0%

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 2,8%

III Provocări societale, din care: 37,7%

1. Sănătate și bunăstare; 10,2%

2. Siguranță alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie; 4,9%
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3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 7,1%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 8,0%

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime 3,6%

6. Înțelegerea societăților europene și a schimbărilor societale 2,0%

7. Protejarea libertății și securității în Europa 1,9%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 3,1%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,5%

TOTAL 100%

Or. en

Justificare

JRC este o instituție a UE care desfășoară activități extrem de importante în domeniul 
cercetării directe care ar trebui consolidate în continuare pentru a veni în întâmpinarea 
Orizont 2020, însă nu în detrimentul altor programe care necesită mai multă finanțare, cum 
ar fi Marie Curie. 

Amendamentul 1805
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT
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2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 32,2%

1. Consiliul European pentru Cercetare 17,0%

2. Tehnologii viitoare și emergente 4,0%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 7,4%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 3,0%

5. Extinderea excelenței 0,9%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 26,0%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 19,0%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4,0%

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 3,0%

III. Provocări societale, din care: 36,4%
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1. Sănătate și bunăstare 8,0%

2. Siguranță alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie 3,7%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 9,1%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 8,4%

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime 3,7%

6. Europa într-o lume în schimbare – societăți reflexive și favorabile 
incluziunii 1,2%

7. Societăți sigure – protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor 
acesteia 2,3%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 3,0%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,3%

TOTAL 100%

Or. en

Amendamentul 1806
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000
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3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 31,8%

1. Consiliul European pentru Cercetare 17,1%

2. Tehnologii și științe viitoare și emergente 4%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 7,5%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 3,2%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 23,3%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 17,8%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4,6%

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 0,9%

III Provocări societale, din care: 41,3%

1. Sănătate și bunăstare; 10,3%

2. Siguranță alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie; 5,3%
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3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 7,5%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 8,8%

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime 4,1%

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 5,3%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1,2%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,5%

TOTAL Orizont 2020 Pre-ITER 100%

Linia bugetară suplimentară pentru ITER 3,2%1

TOTAL Orizont 2020 + ITER 103,2%

Or. en

Justificare

Bugetele pentru pilonii 2 și 3 nu ar trebui ajustate în favoarea EIT. În cazul în care 
obiectivele pilonilor 2 și 3 pot fi realizate în modul cel mai eficient din punctul de vedere al 
costurilor, oferind valoare adăugată, prin intermediul EIT, sumele în cauză pot fi alocate 
programelor EIT după evaluarea intermediară. €500 m din bugetul inițial al EIT este alocat 
„inovării favorabile incluziunii” – 300 m pentru creșterea gradului de participare, 100 m 
pentru Marie Curie și 100 m pentru Inovarea în cadrul IMM-urilor. 
ITER reprezintă un instrument unic de cercetare în domeniul temperaturii înalte, al 
astrofizicii și fizicii plasmei, precum și al tehnologiei materialelor și câmpurilor magnetice. 
Se propune ca bugetul Orizont 2020 să crească cu bugetul ITER astfel încât ITER să fie în 
continuare inclus în acest cadru.

Amendamentul 1807
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

                                               
1 Bugetul ITER nu ar trebui să fie mai mic de 2,7 miliarde de euro.
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2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 30,9%

1. Consiliul European pentru Cercetare 15,2%

2. Tehnologii viitoare și emergente 3,5%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 8,9%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 3,3%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 23,3%
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1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 16,5%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4,0%

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 2,8%

III Provocări societale, din care: 40,6%

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 10,2%

2. Siguranță alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie; 3,9%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 7,1%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 9,5%

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime 6,0%

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 3,9%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 3,1%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,1%

TOTAL 100%

Or. en

Amendamentul 1808
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802
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II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 29,2%

1. Consiliul European pentru Cercetare 14,2%

2. Tehnologii viitoare și emergente 3,2%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 8,1%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 3,2%

5. Știința, în beneficiul și cu colaborarea societății 0,5%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 28,5%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 14,0%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4,5%
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3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 10,0%

III Provocări societale, din care: 36,3%

1. Sănătate și bunăstare; 8,5%

2. Securitatea, calitatea și siguranța alimentară, agricultura durabilă, cercetarea 
marină și maritimă și bioeconomia; 5,9%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 8,2%

4. Mijloace de transport care asigură mobilitatea, inteligente, ecologice și 
integrate, 6,8%

5. Combaterea schimbărilor climatice, mediul, utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime 4,7%

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 2,2%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 3,5%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,5%

TOTAL 100%

Or. en

Amendamentul 1809
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 
20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT
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2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 
35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare
2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 27.1%

1. Consiliul European pentru Cercetare 11.4%

2. Tehnologii viitoare și emergente 5.1%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 7.4%

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 3.2%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 28.8%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 17.8%

2. Accesul la finanțarea de risc** 6.8%

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 4.2%

III Provocări societale, din care: 39.2%

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 15%
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2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

5.3%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 5.2%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7.6%

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

1.2%

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4.9%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2.4%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2.5%

TOTAL 100%

Or. en

Justificare

Sunt necesare o serie de modificări ale priorităților Comisiei, fără a modifica bugetul 
general. Pentru a atinge obiectivul legat de poziția de lider în sectorul industrial, este 
important, din punct de vedere strategic, să se crească gradul de participare a IMM-urilor 
prin facilitarea accesului la credite și creșterea sumelor destinate IMM-urilor. În plus, în 
cadrul obiectivului legat de provocările societale, ar trebui să se acorde o mai mare 
prioritate cercetării în domeniul sănătății decât celei prevăzute de Comisie, prin alocarea 
unei părți mai importante din buget. 

Amendamentul 1810
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802
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II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 
20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 
35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare
2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 
27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 10008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 11503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 
20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700
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III Provocări societale, din care: 
35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL
87740

Or. en

Justificare

Sunt necesare o serie de modificări ale priorităților Comisiei, fără a modifica bugetul 
general. Pentru a atinge obiectivul legat de poziția de lider în sectorul industrial, este 
important din punct de vedere strategic să se crească gradul de participare a IMM-urilor 
prin facilitarea accesului la credite și creșterea sumelor destinate IMM-urilor. În plus, în 
cadrul obiectivului legat de provocările societale, ar trebui să se acorde o mai mare 
prioritate cercetării în domeniul sănătății decât celei prevăzute de Comisie, prin alocarea 
unei părți mai importante din buget. 

Amendamentul 1811
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505
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3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 11237

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 8774

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

5. Excelența în materie de rețele 1500

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280
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1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Siguranță alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Or. en

Amendamentul 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802
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II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 1542 + 1652***

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri europene de cercetare (inclusiv e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în cadrul IMM-urilor 700
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III Provocări societale, din care: 35888

1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare 9077 din care 292 pentru 
EIT

2. Siguranță alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

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

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 3,64%

Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Or. en

Amendamentul 1813
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică,
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și
1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept 
rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

* Inclusiv 58,5% pentru tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC), din 
care 20% pentru fotonică și micro și 
nanoelectronică, 27,2% pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 3,3%
pentru biotehnologie și 11,1% pentru 
spațiu.

Or. en
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Amendamentul 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică, 
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și 
1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept 
rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică, 
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și 
1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept 
rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale. Cel puțin 
20% din bugetul total combinat pentru 
obiectivul specific privind „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” și prioritatea „Provocări 
societale” se alocă instrumentului pentru 
IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1815
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică, 
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică, 
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
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producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și 
1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept 
rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și 
1 737 milioane EUR pentru spațiu, din 
care 17-20% se alocă dezvoltării de 
aplicații pentru Sistemele europene de 
navigație prin satelit. Drept rezultat, vor fi 
disponibile 6 663 de milioane EUR pentru 
sprijinirea tehnologiilor generice esențiale.

Or. en

Amendamentul 1816
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică, 
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și 
1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept 
rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică, 
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și 
1 737 milioane EUR pentru spațiu (care 
include finanțare adecvată pentru 
programul Galilei și aplicațiile sale). 
Drept rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

Or. it

Amendamentul 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

** S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie 
alocate pentru implementarea proiectelor 
aferente Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta
să ajungă la IMM-uri.

** S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie 
alocate pentru implementarea proiectelor 
aferente Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). Cel 
puțin o treime din aceasta este destinată 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 1818
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

** S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie 
alocate pentru implementarea proiectelor 
aferente Planului strategic european 
pentru tehnologiile energetice (Planul 
SET). S-ar putea ca aproximativ o treime 
din aceasta să ajungă la IMM-uri.

** Cel puțin o treime din sumă se alocă 
proiectelor din domeniul energiei 
regenerabile și al eficienței energetice la 
nivelul utilizării finale. Cel puțin o treime 
din sumă este destinată IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

** S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie 
alocate pentru implementarea proiectelor 

** S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie 
alocate pentru implementarea proiectelor 
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aferente Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

aferente Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). Cel 
puțin o treime din aceasta este destinată 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

** S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie
alocate pentru implementarea proiectelor 
aferente Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

**Aproximativ 1131 de milioane EUR din 
această sumă sunt alocate pentru 
implementarea proiectelor aferente 
Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1821
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

** S-ar putea ca aproximativ 1131 de 
milioane EUR din această sumă să fie
alocate pentru implementarea proiectelor 
aferente Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

**Aproximativ 1131 de milioane EUR din 
această sumă sunt alocate pentru 
implementarea proiectelor aferente 
Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

Or. en
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Amendamentul 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

**a Cel puțin 20% din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific 
privind „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și 
prioritatea „Provocări societale” se alocă 
instrumentului pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 1823
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

*** Suma totală va fi pusă la dispoziție
prin alocări, așa cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3). Cea de-a doua 
alocare, de 1 652 de milioane EUR, va fi 
pusă la dispoziție pro rata din bugetele 
corespunzătoare componentelor 
„Provocările societale” și „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”, pe o bază estimativă și sub 
rezerva revizuirii prevăzute la articolul 26 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1824
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
ORIZONT 2020 – „Set de instrumente” 

Obiectiv primar: proiectele participative
Descriere: universitățile, organizațiile de 
cercetare, organizațiile societății civile 
(inclusiv ONG-urile), autoritățile și 
întreprinderile publice (în special IMM-
urile), în cooperare cu obiectivele și 
capacitățile comune, desfășoară activități 
de formare și de cercetare comune în 
vederea realizării de obiective adaptate 
nevoilor diferiților parteneri.
Modul predominant de finanțare/punere 
în aplicare: granturi, premii, achiziții.

Or. en

Justificare

A se adăuga la setul de instrumente propuse de către raportor pentru cererile specifice de 
proiecte, în cazul în care activitățile de cercetare și inovare sunt desfășurate de organizații 
ale societății civile sau în cazul în care activitățile și cetățenii respectivi sunt implicați în mod 
activ în proiect, astfel încât diferitele categorii de parteneri pot profita de învățare reciprocă.


