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Amendamentul 378
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stimula realizarea unor progrese 
substanţiale la frontierele cunoaşterii, ERC 
va sprijini cercetarea realizată de echipe 
individuale în orice domeniu al cercetării 
ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră 
sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv 
ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste.
Dacă este cazul, se pot lua în considerare 
teme de cercetare sau grupuri-ţintă 
specifice (de exemplu, noua generaţie de 
cercetători/echipele emergente), în 
conformitate cu obiectivele ERC şi cu 
necesitatea unei puneri în aplicare 
eficiente. O atenţie deosebită va fi acordată 
domeniilor emergente care au o evoluţie 
rapidă, la frontiera cunoaşterii şi la 
interfaţa dintre discipline.

Pentru a stimula realizarea unor progrese 
substanţiale la frontierele cunoaşterii, ERC
va sprijini cercetarea realizată de echipe 
individuale în orice domeniu al cercetării 
ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră 
sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv 
ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste şi va 
emite apeluri specifice pentru propuneri 
de proiecte, în care regula de bază va fi 
aceea că remarcabilii cercetători căutaţi 
nu pot desfăşura activităţi de cercetare în 
ţara lor de origine, iar bursele nu vor fi 
transferabile către ţara de origine.  Dacă 
este cazul, se pot lua în considerare teme 
de cercetare sau grupuri-ţintă specifice (de 
exemplu, noua generaţie de 
cercetători/echipele emergente), în 
conformitate cu obiectivele ERC şi cu 
necesitatea unei puneri în aplicare 
eficiente. O atenţie deosebită va fi acordată 
domeniilor emergente care au o evoluţie 
rapidă, la frontiera cunoaşterii şi la 
interfaţa dintre discipline.

Or. it

Amendamentul 379
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stimula realizarea unor progrese 
substanţiale la frontierele cunoaşterii, ERC 
va sprijini cercetarea realizată de echipe 

Pentru a stimula realizarea unor progrese 
substanţiale la frontierele cunoaşterii, ERC 
va sprijini cercetarea realizată de echipe 
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individuale în orice domeniu al cercetării 
ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră 
sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv 
ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste.
Dacă este cazul, se pot lua în considerare 
teme de cercetare sau grupuri-ţintă 
specifice (de exemplu, noua generaţie de 
cercetători/echipele emergente), în 
conformitate cu obiectivele ERC şi cu 
necesitatea unei puneri în aplicare 
eficiente. O atenţie deosebită va fi acordată 
domeniilor emergente care au o evoluţie 
rapidă, la frontiera cunoaşterii şi la 
interfaţa dintre discipline.

individuale în orice domeniu al cercetării 
ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră 
sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv 
ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste.
Dacă este cazul, se pot lua în considerare 
teme de cercetare sau grupuri-ţintă 
specifice (de exemplu, noua generaţie de 
cercetători/echipele emergente, femeile), în 
conformitate cu obiectivele ERC şi cu 
necesitatea unei puneri în aplicare 
eficiente. O atenţie deosebită va fi acordată 
domeniilor emergente care au o evoluţie 
rapidă, la frontiera cunoaşterii şi la 
interfaţa dintre discipline.

Or. en

Amendamentul 380
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetători independenţi de orice vârstă, 
inclusiv cercetători debutanţi pe cale de a 
deveni lideri ai cercetării independente, din 
orice ţară a lumii, vor beneficia de sprijin 
pentru a-şi desfăşura activitatea în Europa.

Cercetători independenţi de orice vârstă, 
inclusiv cercetători debutanţi pe cale de a 
deveni lideri ai cercetării independente, din 
orice ţară a lumii, vor beneficia de sprijin 
pentru a-şi desfăşura activitatea în Europa.
Pot fi sprijinite, de asemenea, revenirea şi 
reintegrarea cercetătorilor la finalul unei 
perioade de finanţare ERC, în special în 
combinaţie cu sistemul „catedrelor ERA”.

Or. en

Amendamentul 381
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 3



AM\907981RO.doc 5/134 PE492.815v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetători independenţi de orice vârstă, 
inclusiv cercetători debutanţi pe cale de a 
deveni lideri ai cercetării independente, din 
orice ţară a lumii, vor beneficia de sprijin 
pentru a-şi desfăşura activitatea în Europa.

Cercetători independenţi de orice vârstă şi 
indiferent de sexul acestora, inclusiv 
cercetători debutanţi pe cale de a deveni 
lideri ai cercetării independente, din orice 
ţară a lumii, vor beneficia de sprijin pentru 
a-şi desfăşura activitatea în Europa.

Or. en

Amendamentul 382
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul bursei de sinergie ERC, 
care în programul-cadru anterior s-a 
dovedit a fi foarte atractivă pentru 
cercetători va fi, de asemenea, promovată 
cercetarea dintre cercetătorii remarcabili 
din diferite state membre.

Or. en

Amendamentul 383
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va adopta o abordare „la iniţiativa 
cercetătorilor”. Aceasta înseamnă că ERC 
va sprijini proiecte realizate de cercetători 
pe teme la alegerea lor, care intră în 
domeniul de aplicare al cererilor de 
propuneri. Propunerile vor fi evaluate 
exclusiv pe criteriul excelenţei, în urma 

Se va adopta o abordare „la iniţiativa 
cercetătorilor”. Aceasta înseamnă că ERC 
va sprijini proiecte realizate de cercetători 
pe teme la alegerea lor, care intră în 
domeniul de aplicare al cererilor de 
propuneri. Propunerile vor fi evaluate pe 
criteriul excelenţei, în urma unei evaluări 
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unei evaluări inter pares, ţinând seama de 
excelenţa noilor grupuri, a cercetătorilor 
din noile generaţii, dar şi a echipelor 
consacrate, acordându-se o atenţie 
deosebită propunerilor care sunt de 
pionierat şi care prezintă astfel riscuri 
ştiinţifice ridicate.

inter pares, ţinând seama de excelenţa 
noilor grupuri, a cercetătorilor din noile 
generaţii, în special cei din ţările mai 
puţin dezvoltate, dar şi a echipelor 
consacrate, acordându-se o atenţie 
deosebită propunerilor care sunt de 
pionierat şi care prezintă astfel riscuri 
ştiinţifice ridicate.

Or. en

Amendamentul 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va adopta o abordare „la iniţiativa 
cercetătorilor”. Aceasta înseamnă că ERC 
va sprijini proiecte realizate de cercetători 
pe teme la alegerea lor, care intră în 
domeniul de aplicare al cererilor de 
propuneri. Propunerile vor fi evaluate 
exclusiv pe criteriul excelenţei, în urma 
unei evaluări inter pares, ţinând seama de 
excelenţa noilor grupuri, a cercetătorilor 
din noile generaţii, dar şi a echipelor 
consacrate, acordându-se o atenţie 
deosebită propunerilor care sunt de 
pionierat şi care prezintă astfel riscuri 
ştiinţifice ridicate.

Se va adopta o abordare „la iniţiativa 
cercetătorilor”. Aceasta înseamnă că ERC 
va sprijini proiecte realizate de cercetători 
pe teme la alegerea lor, care intră în 
domeniul de aplicare al cererilor de 
propuneri. Propunerile vor fi evaluate 
exclusiv pe criteriul excelenţei, în urma 
unei evaluări inter pares, ţinând seama de 
excelenţa noilor grupuri, a cercetătorilor 
din noile generaţii, dar şi a echipelor 
consacrate, de egalitatea de gen,
acordându-se o atenţie deosebită 
propunerilor care sunt de pionierat şi care 
prezintă astfel riscuri ştiinţifice ridicate.

Or. en

Justificare

Bazat pe raportul Carvalho, amendamentul 44.

Amendamentul 385
Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 – subpunctul 1 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Strategia ştiinţifică: 1. Elaborează o strategie ştiinţifică:

Or. en

Amendamentul 386
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 – subpunctul 2 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Gestionarea ştiinţifică, monitorizarea şi 
controlul calităţii:

2. Realizează gestionarea ştiinţifică, 
monitorizarea şi controlul calităţii:

Or. en

Amendamentul 387
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 – subpunctul 2 –
liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– atunci când va fi necesar, va stabili, 
dintr-o perspectivă ştiinţifică, poziţiile cu 
privire la punerea în aplicare şi la 
gestionarea cererilor de propuneri, la 
criteriile de evaluare, la procedurile de 
evaluare inter pares, inclusiv selectarea 
experţilor, metodele de evaluare inter 
pares şi evaluarea propunerilor, precum şi 
regulile şi orientările necesare privind 
punerea în aplicare, pe baza cărora vor fi 
stabilite propunerile care vor fi finanţate, 

– atunci când va fi necesar, va stabili, 
dintr-o perspectivă ştiinţifică, poziţiile cu 
privire la punerea în aplicare şi la 
gestionarea cererilor de propuneri, va 
elabora criteriile de evaluare, la 
procedurile de evaluare inter pares, 
inclusiv selectarea experţilor, metodele de 
evaluare inter pares şi evaluarea
propunerilor, precum şi regulile şi 
orientările necesare privind punerea în 
aplicare, pe baza cărora vor fi stabilite 
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sub supravegherea Consiliului ştiinţific;
precum şi orice alte aspecte care afectează 
realizările şi impactul activităţilor ERC şi 
calitatea cercetării efectuate, inclusiv 
principalele dispoziţii din modelul de acord 
de grant al ERC;

propunerile care vor fi finanţate, sub 
supravegherea Consiliului ştiinţific;
precum şi orice alte aspecte care afectează 
realizările şi impactul activităţilor ERC şi 
calitatea cercetării efectuate, inclusiv 
principalele dispoziţii din modelul de acord 
de grant al ERC;

Or. en

Amendamentul 388
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 – subpunctul 3 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comunicare şi diseminare: 3. Organizează comunicarea şi 
diseminarea:

Or. en

Justificare

Din raţiuni ţinând de claritate.

Amendamentul 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 – subpunctul 3 –
liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va asigura comunicarea cu comunitatea 
ştiinţifică şi cu principalele părţi interesate 
în legătură cu activităţile şi realizările 
ERC;

– va asigura comunicarea cu comunitatea 
ştiinţifică, cu principalele părţi interesate şi 
cu agenţiile de finanţare regionale şi 
naţionale în legătură cu activităţile şi 
realizările ERC;

Or. en
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Amendamentul 390
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 – subpunctul 3 –
liniuţa 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- va încerca să promoveze implicarea 
activă a cercetătorilor din regiunile cu o 
mai slabă reprezentare.

Or. en

Amendamentul 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 – subpunctul 3 –
liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va prezenta rapoarte periodice Comisiei 
cu privire la activităţile sale.

– va prezenta rapoarte periodice Comisiei, 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la activităţile sale.

Or. fr

Amendamentul 392
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii Consiliului ştiinţific sunt 
compensaţi pentru sarcinile pe care le 
îndeplinesc prin intermediul unui onorariu 
şi, după caz, rambursarea cheltuielilor de 

Membrii Consiliului ştiinţific sunt 
compensaţi pentru sarcinile pe care le 
îndeplinesc prin intermediul unui onorariu 
şi, după caz, rambursarea în proporţie de 
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deplasare şi de şedere. 50% a cheltuielilor de deplasare şi de 
şedere însoţite de documentele 
justificative corespunzătoare.

Or. it

Justificare

Ar trebui să fie stabilit un plafon al rambursării cheltuielilor de deplasare şi şedere, astfel 
încât să se evite abuzurile şi risipa de resurse.

Amendamentul 393
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Preşedintele ERC va locui la Bruxelles pe 
durata mandatului său şi va consacra cea 
mai mare parte a timpului său activităţii 
ERC. El/ea va fi remunerat(ă) la un nivel 
echivalent cu cel al funcţiilor de conducere 
de nivel superior din cadrul Comisiei.

Preşedintele ERC va locui la Bruxelles pe 
durata mandatului său. El/ea va fi 
remunerat(ă) la un nivel echivalent cu cel 
al funcţiilor de conducere de nivel superior 
din cadrul Comisiei.

Or. it

Amendamentul 394
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul ştiinţific alege dintre membrii săi 
trei vicepreşedinţi care asistă preşedintele
în ceea ce priveşte reprezentarea şi 
organizarea activităţii sale. Ei pot cumula 
şi titlul de vicepreşedinte al Consiliului 
European pentru Cercetare.

Consiliul ştiinţific alege dintre membrii săi 
un vicepreşedinte, care-l asistă pe
preşedinte în ceea ce priveşte reprezentarea 
şi organizarea activităţii sale.
Vicepreşedintele deţine titlul de 
vicepreşedinte al Consiliului European 
pentru Cercetare.
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Or. it

Amendamentul 395
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va oferi sprijin celor trei vicepreşedinţi, 
astfel încât să se asigure o asistenţă 
administrativă adecvată la nivel local în 
cadrul institutelor lor de origine.

eliminat

Or. it

Justificare

Pentru a se evita risipa de resurse, ar trebui evitate suprapunerile administrative.

Amendamentul 396
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Preşedintele ERC şi membrii Consiliului 
ştiinţific se consacră exclusiv îndatoririlor 
lor, lucrând cu normă întreagă.

Or. it

Justificare

Pentru a se garanta transparenţa şi independenţa ERC, trebuie stabilite în mod clar cerinţele 
referitoare la exercitarea atribuţiilor profesionale.

Amendamentul 397
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea ERC va fi realizată de 
personalul recrutat în acest scop, inclusiv 
de funcţionarii instituţiilor Uniunii, dacă 
acest lucru va fi necesar, şi va acoperi 
numai nevoile administrative reale, pentru 
a asigura stabilitatea şi continuitatea 
necesare unei administrări eficiente.

Gestionarea ERC va fi realizată de 
personalul recrutat în acest scop şi va 
acoperi numai nevoile administrative reale, 
pentru a asigura stabilitatea şi continuitatea 
necesare unei administrări eficiente.

Or. it

Amendamentul 398
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea ERC va fi realizată de 
personalul recrutat în acest scop, inclusiv
de funcţionarii instituţiilor Uniunii, dacă 
acest lucru va fi necesar, şi va acoperi 
numai nevoile administrative reale, pentru 
a asigura stabilitatea şi continuitatea 
necesare unei administrări eficiente.

Gestionarea ERC va fi realizată de 
funcţionari care fac deja parte din 
personalul instituţiilor Uniunii şi va 
acoperi numai nevoile administrative reale, 
pentru a asigura stabilitatea şi continuitatea 
necesare unei administrări eficiente.

Or. it

Amendamentul 399
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va numi directorul şi personalul de 
conducere pentru structura specifică de 
punere în aplicare, ţinând seama de avizul 

– va numi şi elibera din funcţie directorul 
şi personalul de conducere pentru structura 
specifică de punere în aplicare, ţinând 
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Consiliului ştiinţific; seama de avizul Consiliului ştiinţific;

Or. fr

Amendamentul 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1 – liniuţa 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va informa în mod regulat comitetul 
programului cu privire la realizarea 
activităţilor ERC.

– va informa în mod regulat comitetul 
programului cu privire la realizarea 
activităţilor ERC şi a rezultatelor acestora, 
asigurând actualizarea continuă a 
acestora cu cele mai recente informaţii.

Or. en

Amendamentul 401
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1 – liniuţa 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va informa în mod regulat comitetul 
programului cu privire la realizarea 
activităţilor ERC.

– va informa în mod regulat comitetul 
programului, Parlamentul European şi 
Consiliul cu privire la realizarea 
activităţilor ERC.

Or. it

Justificare

Activităţile ERC trebuie să fie mai transparente şi să fie monitorizate mai eficient.

Amendamentul 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea unui număr mare de proiecte de 
colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice 
şi tehnologice vizionare şi cu grad ridicat 
de risc, aflate în stadii incipiente, este 
necesară pentru explorarea cu succes a 
unor noi baze pentru tehnologiile complet 
noi ale viitorului. Fiind în mod explicit 
netematică şi neprescriptivă, această 
activitate sprijină ideile noi, indiferent când 
apar şi de unde provin, acoperind cea mai 
amplă gamă de teme şi discipline.
Susţinerea acestor idei fragile necesită o 
abordare suplă, adaptată proiectelor 
riscante şi puternic interdisciplinară în 
domeniul cercetării, care să depăşească 
frontierele tehnologiei propriu-zise.
Atragerea şi stimularea participării noilor 
actori cu potenţial ridicat în domeniul 
cercetării şi inovării, precum tinerii 
cercetători şi IMM-urile de înaltă 
tehnologie, este de asemenea importantă 
pentru susţinerea viitorilor lideri în 
domeniul ştiinţific şi industrial.

Sprijinirea unui număr mare de proiecte de 
colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice 
şi tehnologice vizionare şi cu grad ridicat 
de risc, aflate într-un stadiu de dezvoltare 
incipient, este necesară pentru explorarea 
cu succes a unor noi baze pentru 
tehnologiile complet noi ale viitorului.
Fiind în mod explicit netematică şi 
neprescriptivă, această activitate sprijină 
ideile noi, indiferent când apar şi de unde 
provin, acoperind cea mai amplă gamă de 
teme şi discipline. Susţinerea acestor idei 
fragile necesită o abordare suplă, adaptată 
proiectelor riscante şi puternic 
interdisciplinară în domeniul cercetării, 
care să depăşească frontierele tehnologiei 
propriu-zise. Atragerea şi stimularea 
participării noilor actori cu potenţial ridicat 
în domeniul cercetării şi inovării, precum 
tinerii cercetători şi IMM-urile de înaltă 
tehnologie, este de asemenea importantă 
pentru susţinerea viitorilor lideri în 
domeniul ştiinţific şi industrial.

Or. en

Amendamentul 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile celor trei piloni FET sunt 
completate de o gamă largă de activităţi de 
colaborare în reţea şi de activităţi la nivelul 
comunităţilor, pentru a crea în Europa o 
bază fertilă şi vibrantă pentru cercetarea 
orientată de ştiinţă în domeniul 
tehnologiilor viitorului. Acestea vor sprijini 

Activităţile celor trei piloni FET sunt 
completate de o gamă largă de activităţi de 
colaborare în reţea şi de activităţi la nivelul 
comunităţilor, pentru a crea în Europa o 
bază fertilă şi vibrantă pentru cercetarea 
orientată de ştiinţă în domeniul 
tehnologiilor viitorului. Acestea vor sprijini 
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progresele viitoare ale activităţilor FET, 
vor stimula dezbaterile privind implicaţiile 
noilor tehnologii şi vor accelera impactul.

progresele viitoare ale activităţilor FET, 
vor stimula dezbaterile privind implicaţiile 
noilor tehnologii şi vor accelera impactul.
Activităţile FET ar trebui să fie deschise 
colaborării cu părţile terţe, pe baza 
intereselor comune şi a avantajului 
reciproc, protejând totodată interesele 
europene.

Or. en

Amendamentul 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un comitet consultativ în domeniul FET
va oferi contribuţii din partea părţilor 
interesate privind strategia ştiinţifică 
generală, inclusiv definirea programului de 
lucru.

Comisia va fi obligată să consulte părţile 
interesate cu privire la programul FEST, 
inclusiv oameni de ştiinţă, cercetători şi 
ingineri de cea mai înaltă reputaţie şi 
având cunoştinţe de specialitate adecvate, 
care să asigure o diversitate de domenii de 
cercetare şi care acţionează în nume 
propriu, pentru contribuţii privind 
strategia ştiinţifică generală. În special, 
aceştia se vor consulta cu privire la 
stabilirea priorităţilor şi modificărilor 
necesare ale programului de lucru, 
inclusiv cererile de propuneri şi criteriile 
care să împiedice duplicările.
Pentru a reduce la minim duplicarea 
eforturilor, la implementarea 
Programului Orizont 2020, Comisia ar 
trebui să încerce să utilizeze, ori de câte 
ori este posibil, instrumentele existente de 
consultare, cum sunt, printre altele, 
parteneriatele europene pentru inovare, 
platformele tehnologice europene şi 
iniţiativele de programare în comun.

Or. en
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Amendamentul 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puţin 60 % din resursele FEST vor fi 
consacrate cercetării colaborative 
ascendente de avangardă în toate 
domeniile, în timp ce maxim 25 % vor fi 
alocate câtorva iniţiative emblematice 
problematice ale FEST.

Or. en

Amendamentul 406
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru va fi realizat în special prin 
structurarea şi consolidarea excelenţei într-
o mare parte a formării iniţiale a 
cercetătorilor debutanţi şi a candidaţilor la 
doctorat din statele membre şi din ţările 
asociate. Prin înzestrarea cercetători 
debutanţi cu o diversitate de competenţe 
care să le permită să facă faţă provocărilor 
prezente şi viitoare, următoarea generaţie 
de cercetători va beneficia de îmbunătăţirea 
perspectivelor de carieră în sectorul public 
şi în cel privat, ceea ce va contribui, de 
asemenea, la creşterea interesului tinerilor 
pentru carierele de cercetare.

Acest lucru va fi realizat în special prin 
structurarea şi consolidarea excelenţei într-
o mare parte a formării iniţiale a 
cercetătorilor debutanţi şi a candidaţilor la 
doctorat din statele membre şi din ţările 
asociate. Prin înzestrarea cercetători 
debutanţi cu o diversitate de competenţe 
care să le permită să facă faţă provocărilor 
prezente şi viitoare, următoarea generaţie 
de cercetători va beneficia de îmbunătăţirea 
perspectivelor de carieră în sectorul public 
şi în cel privat, precum şi în sectorul 
societăţii civile fără scop lucrativ, ceea ce 
va contribui, de asemenea, la creşterea 
interesului tinerilor pentru carierele de 
cercetare.

Or. en
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Amendamentul 407
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru va fi realizat în special prin 
structurarea şi consolidarea excelenţei într-
o mare parte a formării iniţiale a 
cercetătorilor debutanţi şi a candidaţilor la 
doctorat din statele membre şi din ţările 
asociate. Prin înzestrarea cercetători 
debutanţi cu o diversitate de competenţe 
care să le permită să facă faţă provocărilor 
prezente şi viitoare, următoarea generaţie 
de cercetători va beneficia de îmbunătăţirea 
perspectivelor de carieră în sectorul public 
şi în cel privat, ceea ce va contribui, de 
asemenea, la creşterea interesului tinerilor 
pentru carierele de cercetare.

Acest lucru va fi realizat în special prin 
structurarea şi consolidarea excelenţei într-
o mare parte a formării iniţiale a 
cercetătorilor debutanţi şi a candidaţilor la 
doctorat din statele membre şi din ţările 
asociate. Prin înzestrarea cercetători 
debutanţi cu o diversitate de competenţe 
care să le permită să facă faţă provocărilor 
prezente şi viitoare, următoarea generaţie 
de cercetători va beneficia de îmbunătăţirea 
perspectivelor de carieră în sectorul public 
şi în cel privat, ceea ce va contribui, de 
asemenea, la creşterea interesului tinerilor 
pentru carierele de cercetare. Şi din acest 
motiv doctoranzii trebuie să fie clar 
identificaţi ca unul dintre grupurile ţintă 
cheie ale noului program pentru educaţie, 
formare, tineret şi sport şi ale cărei 
resurse trebuie să fie utilizate într-un mod 
care completează Orizont 2020.

Or. fr

Amendamentul 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunea va fi pusă în aplicare prin 
intermediul sprijinului acordat programelor 
de formare în domeniul cercetării selectate 
prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de 

Acţiunea va fi pusă în aplicare prin 
intermediul sprijinului acordat programelor 
de formare în domeniul cercetării selectate 
prin concurs la nivelul Uniunii care permit 
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parteneriate între universităţi, institute de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din diferite ţări din 
Europa şi din afara acesteia. Instituţiile 
individuale în măsură să furnizeze un 
mediu la fel de fertil vor fi, de asemenea, 
sprijinite. Flexibilitatea în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivelor va fi necesară 
pentru a răspunde unor necesităţi diferite.
Frecvent, parteneriatele de succes vor lua 
forma unor reţele de formare în domeniul 
cercetării sau a unor doctorate industriale, 
în timp ce instituţiile individuale se vor 
implica în programe de doctorat 
inovatoare. În acest cadru, se preconizează 
să se acorde sprijin celor mai buni 
cercetători debutanţi, pentru a le permite să 
participe la aceste programe de excelenţă.

cercetătorilor să-şi dezvolte programul de 
cercetare, realizate de parteneriate între 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri şi alţi agenţi 
socioeconomici din diferite ţări din Europa 
şi din afara acesteia. Instituţiile individuale 
în măsură să furnizeze un mediu la fel de 
fertil vor fi, de asemenea, sprijinite.
Flexibilitatea în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivelor va fi necesară 
pentru a răspunde unor necesităţi diferite.
Frecvent, parteneriatele de succes vor lua, 
printre altele, forma unor reţele de formare 
în domeniul cercetării sau a unor doctorate 
industriale, în timp ce instituţiile 
individuale se vor implica, în mod obişnuit,
dar nu neapărat, în programe de doctorat 
inovatoare. În acest cadru, se preconizează 
să se acorde sprijin celor mai buni 
cercetători debutanţi, pentru a le permite să 
participe la aceste programe de excelenţă.

Or. en

Amendamentul 409
Giles Chichester

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunea va fi pusă în aplicare prin 
intermediul sprijinului acordat programelor 
de formare în domeniul cercetării selectate 
prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de 
parteneriate între universităţi, institute de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din diferite ţări din 
Europa şi din afara acesteia. Instituţiile 
individuale în măsură să furnizeze un 
mediu la fel de fertil vor fi, de asemenea, 
sprijinite. Flexibilitatea în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivelor va fi necesară 
pentru a răspunde unor necesităţi diferite.
Frecvent, parteneriatele de succes vor lua 

Acţiunea va fi pusă în aplicare prin 
intermediul sprijinului acordat programelor 
de formare în domeniul cercetării selectate 
prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de 
parteneriate între universităţi, institute de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din diferite ţări din 
Europa şi din afara acesteia. Instituţiile 
individuale în măsură să furnizeze un 
mediu la fel de fertil vor fi, de asemenea, 
sprijinite. Deplina flexibilitate în ceea ce 
priveşte îndeplinirea obiectivelor privind 
durata, instituţia-gazdă, numărul de 
ucenici în interiorul reţelei interne 
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forma unor reţele de formare în domeniul 
cercetării sau a unor doctorate industriale, 
în timp ce instituţiile individuale se vor 
implica în programe de doctorat 
inovatoare. În acest cadru, se preconizează 
să se acorde sprijin celor mai buni 
cercetători debutanţi, pentru a le permite să 
participe la aceste programe de excelenţă.

generale agreate şi volum financiar 
pentru un proiect va fi necesară pentru a 
răspunde unor necesităţi diferite Frecvent, 
parteneriatele de succes vor lua forma unor 
reţele de formare în domeniul cercetării sau 
a unor doctorate industriale sau o 
combinaţie a acestora sub forma unor 
Centre virtuale de învăţare, în timp ce 
instituţiile individuale se vor implica în 
programe de doctorat inovatoare. În acest 
cadru, se preconizează să se acorde sprijin 
celor mai buni cercetători debutanţi, pentru 
a le permite să participe la aceste programe 
de excelenţă.

Or. en

Amendamentul 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe de formare vor viza 
dezvoltarea şi extinderea unor competenţe-
cheie din domeniul cercetării, cultivând 
creativitatea, perspectiva antreprenorială şi 
competenţele inovatoare necesare care să 
răspundă necesităţilor viitoare ale pieţei 
muncii. De asemenea, programele vor oferi 
formare în ceea ce priveşte competenţele 
transferabile, precum munca de echipă, 
asumarea de riscuri, gestionarea 
proiectelor, standardizarea, spiritul 
antreprenorial, etica, DPI, comunicarea şi 
activităţile de informare a societăţii, care 
sunt esenţiale pentru generarea, 
dezvoltarea, comercializarea şi difuzarea 
inovaţiilor.

Aceste programe de formare vor viza 
dezvoltarea şi extinderea unor competenţe-
cheie din domeniul cercetării, permiţând 
cercetătorilor să-şi dezvolte programul de 
cercetare, cultivând creativitatea, 
perspectiva antreprenorială şi competenţele 
inovatoare necesare care să răspundă 
necesităţilor viitoare ale pieţei muncii. De 
asemenea, programele vor oferi formare în 
ceea ce priveşte competenţele transferabile, 
precum munca de echipă, asumarea de 
riscuri, gestionarea proiectelor, 
standardizarea, spiritul antreprenorial, 
etica, DPI, comunicarea şi activităţile de 
informare a societăţii, care sunt esenţiale 
pentru generarea, dezvoltarea, 
comercializarea şi difuzarea inovaţiilor.

Or. en
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Amendamentul 411
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe de formare vor viza 
dezvoltarea şi extinderea unor competenţe-
cheie din domeniul cercetării, cultivând 
creativitatea, perspectiva antreprenorială şi 
competenţele inovatoare necesare care să 
răspundă necesităţilor viitoare ale pieţei 
muncii. De asemenea, programele vor oferi 
formare în ceea ce priveşte competenţele 
transferabile, precum munca de echipă, 
asumarea de riscuri, gestionarea 
proiectelor, standardizarea, spiritul 
antreprenorial, etica, DPI, comunicarea şi 
activităţile de informare a societăţii, care 
sunt esenţiale pentru generarea, 
dezvoltarea, comercializarea şi difuzarea 
inovaţiilor.

Aceste programe de formare vor viza 
dezvoltarea şi extinderea unor competenţe-
cheie din domeniul cercetării, cultivând 
creativitatea, perspectiva antreprenorială şi 
competenţele inovatoare necesare care să 
răspundă necesităţilor viitoare ale pieţei 
muncii. De asemenea, programele vor oferi 
formare în ceea ce priveşte competenţele 
transferabile, precum munca de echipă, 
asumarea de riscuri, gestionarea 
proiectelor, standardizarea, spiritul 
antreprenorial, etica, drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI), 
comunicarea şi activităţile de informare a 
societăţii, care sunt esenţiale pentru 
generarea, dezvoltarea, comercializarea şi 
difuzarea inovaţiilor.

Or. en

Justificare

Trebuie introduse abrevieri.

Amendamentul 412
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesar ca Europa să fie atractivă 
pentru cei mai buni cercetători din Europa 
şi din afara acesteia. Acest lucru se va 
realiza în special sprijinind crearea unor 
perspective profesionale atractive pentru 

Este necesar ca Europa să fie atractivă 
pentru cei mai buni cercetători din Europa 
şi din afara acesteia. Acest lucru se va 
realiza în special sprijinind crearea unor 
perspective profesionale atractive pentru 
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cercetătorii cu experienţă, atât în sectorul 
public, cât şi în cel privat, şi încurajându-le 
mobilitatea între ţări, sectoare şi discipline, 
pentru a stimula potenţialul lor creativ şi 
inovator.

cercetătorii cu experienţă, atât în sectorul 
public, cât şi în cel privat, precum şi în 
sectorul societăţii civile fără scop lucrativ 
şi încurajându-le mobilitatea între ţări, 
sectoare şi discipline, pentru a stimula 
potenţialul lor creativ şi inovator.

Or. en

Amendamentul 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesar ca Europa să fie atractivă 
pentru cei mai buni cercetători din Europa 
şi din afara acesteia. Acest lucru se va 
realiza în special sprijinind crearea unor 
perspective profesionale atractive pentru 
cercetătorii cu experienţă, atât în sectorul 
public, cât şi în cel privat, şi încurajându-le 
mobilitatea între ţări, sectoare şi discipline, 
pentru a stimula potenţialul lor creativ şi 
inovator.

Este necesar ca Europa să fie atractivă 
pentru cei mai buni cercetători din Europa 
şi din afara acesteia. Acest lucru se va 
realiza în special sprijinind crearea unor 
perspective profesionale atractive pentru 
cercetătorii aflaţi la începuturi, cât şi 
pentru cei cu experienţă, atât în sectorul 
public, cât şi în cel privat, şi încurajându-le 
mobilitatea între ţări, sectoare şi discipline, 
pentru a stimula potenţialul lor creativ şi 
inovator.

Or. en

Amendamentul 414
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 
experienţă de mobilitate transnaţională sau 

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 
experienţă de mobilitate transnaţională sau 
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internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare,
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ar trebui să fie disponibile 
fonduri suplimentare pentru promovarea 
mobilităţii cercetătorilor  spre instituţiile 
din regiunile mai puţin dezvoltate. Ei vor 
fi, de asemenea, încurajaţi să treacă de la 
sectorul public la cel privat sau invers, prin 
efectuarea unor perioade de detaşare. Se va 
acorda sprijin şi pentru activităţi cu normă 
redusă, pentru a putea lucra în acelaşi timp 
în sectorul public şi în cel privat, cu scopul 
de a încuraja transferul de cunoştinţe între 
sectoare şi crearea de întreprinderi. Astfel 
de oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

Or. en

Amendamentul 415
András Gyürk

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 



AM\907981RO.doc 23/134 PE492.815v01-00

RO

experienţă de mobilitate transnaţională sau 
internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

experienţă de mobilitate transnaţională sau 
internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri, infrastructuri de 
cercetare, comunităţi ale cunoaşterii şi 
inovării din cadrul IET sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

Or. en

Amendamentul 416
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 
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experienţă de mobilitate transnaţională sau 
internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

experienţă de mobilitate transnaţională sau 
internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri, organizaţii ale 
societăţii civile sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

Or. en

Amendamentul 417
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 
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experienţă de mobilitate transnaţională sau 
internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

experienţă de mobilitate transnaţională sau 
internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri, organizaţii ale 
societăţii civile sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

Or. en

Amendamentul 418
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 
experienţă de mobilitate transnaţională sau 

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 
experienţă de mobilitate transnaţională sau 
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internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de noi întreprinderi şi activităţi 
conexe. Astfel de oportunităţi de cercetare 
vor ajuta cercetătorii promiţători să devină 
pe deplin independenţi şi vor facilita 
mobilitatea profesională între sectoarele 
public şi privat.

Or. en

Amendamentul 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă, 
indiferent de naţionalitatea lor, care doresc 
să-şi dezvolte competenţele printr-o 
experienţă de mobilitate transnaţională sau 
internaţională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizaţi 

Se va acorda finanţare celor mai buni sau 
mai promiţători cercetători cu experienţă şi 
debutanţi, indiferent de naţionalitatea lor, 
care doresc să-şi dezvolte competenţele 
printr-o experienţă de mobilitate 
transnaţională sau internaţională.
Cercetătorii pot beneficia de sprijin în orice 
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inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

etapă a carierei, fiind vizaţi inclusiv cei 
mai tineri cercetători, imediat după 
finalizarea doctoratului sau după o 
încheierea unei experienţe echivalente.
Aceşti cercetători vor beneficia de 
finanţare cu condiţia de a se muta dintr-o 
ţară în alta pentru a-şi extinde sau a-şi 
aprofunda competenţele în cadrul unor 
universităţi, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenţi 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare şi inovare care 
corespund propriilor lor necesităţi şi 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajaţi 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detaşare. Se va acorda sprijin şi pentru 
activităţi cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în acelaşi timp în sectorul public şi în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoştinţe între sectoare şi 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunităţi de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promiţători să devină pe deplin 
independenţi şi vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public şi 
privat.

Or. en

Amendamentul 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul de a valorifica pe deplin 
potenţialul existent al cercetătorilor, vor fi 
sprijinite şi posibilităţile de a-şi relua 
cariera după o pauză.

În scopul de a valorifica pe deplin 
potenţialul existent al cercetătorilor, vor fi 
sprijinite posibilităţile de a-şi relua cariera 
după o pauză. Va fi, de asemenea, 
sprijinită reîncadrarea cercetătorilor în 
posturi de cercetare pe termen mai 
îndelungat în Europa, inclusiv în ţara de 
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origine, în urma unor experienţe de 
mobilitate trasnaţională/internaţională.
Mobilitatea şi posibilităţile de evoluţie din 
cariera de cercetător ar trebui promovate 
prin mecanisme precum actuala reţea 
Euraxess.

Or. en

Amendamentul 421
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Provocările societale au din ce în ce mai 
frecvent un caracter mondial, iar 
colaborările transfrontaliere şi 
intersectoriale sunt esenţiale pentru a le 
face faţă cu succes. Prin urmare, este 
deosebit de important să se realizeze 
schimburi de cunoştinţe şi idei între 
cercetare şi piaţă, care nu pot avea loc 
decât creând legături între persoane. Pentru 
aceasta, se vor sprijini sisteme flexibile de 
schimb de personal înalt calificat în 
domeniul cercetării şi inovării între 
sectoare, ţări şi discipline.

Provocările societale au din ce în ce mai 
frecvent un caracter mondial, iar 
colaborările transfrontaliere şi 
intersectoriale sunt esenţiale pentru a le 
face faţă cu succes. Prin urmare, este 
deosebit de important să se realizeze 
schimburi de cunoştinţe şi idei între 
cercetare, societate şi piaţă, care nu pot 
avea loc decât creând legături între 
persoane. Pentru aceasta, se vor sprijini 
sisteme flexibile de schimb de personal 
înalt calificat în domeniul cercetării şi 
inovării între sectoare, ţări şi discipline.

Or. en

Amendamentul 422
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Provocările societale au din ce în ce mai 
frecvent un caracter mondial, iar 

Provocările societale au din ce în ce mai 
frecvent un caracter mondial, iar 
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colaborările transfrontaliere şi 
intersectoriale sunt esenţiale pentru a le 
face faţă cu succes. Prin urmare, este 
deosebit de important să se realizeze 
schimburi de cunoştinţe şi idei între 
cercetare şi piaţă, care nu pot avea loc 
decât creând legături între persoane. Pentru 
aceasta, se vor sprijini sisteme flexibile de 
schimb de personal înalt calificat în 
domeniul cercetării şi inovării între 
sectoare, ţări şi discipline.

colaborările transfrontaliere şi 
intersectoriale sunt esenţiale pentru a le 
face faţă cu succes. Prin urmare, este 
deosebit de important să se realizeze 
schimburi de cunoştinţe şi idei între 
cercetare, societate şi piaţă, care nu pot 
avea loc decât creând legături între 
persoane. Pentru aceasta, se vor sprijini 
sisteme flexibile de schimb de personal 
înalt calificat în domeniul cercetării şi 
inovării între sectoare, ţări şi discipline.

Or. en

Amendamentul 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic.

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic. În acest 
sens, programele de doctorat industrial ar 
trebui consolidate ca element important 
de promovare a unui novator printre 
cercetători şi de creare a unei legături mai 
strânse între industrie şi mediul 
universitar.

Or. en
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Amendamentul 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic.

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională. Vor fi 
adoptate măsuri specifice pentru întărirea 
capacităţilor de cercetare ale ţărilor în 
curs de dezvoltare. Finanţarea va fi 
accesibilă pentru personalul din domeniul 
cercetării şi inovării la orice nivel al 
carierei, de la nivelul iniţial 
(postuniversitar) la cel mai înalt 
(conducere), inclusiv pentru personalul 
administrativ şi tehnic.

Or. fr

Justificare

Obiectivul UE, menţionat la punctul 3.2, „Cultivarea excelenţei prin intermediul mobilităţii 
transfrontaliere şi intersectoriale”, vizând atragerea celor mai buni cercetători din afara 
Europei este de neconceput din punct de vedere etic în absenţa unor eforturi veritabile 
similare în direcţia întăririi capacităţilor de cercetare ale ţărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul 425
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
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domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic.

domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională. Vor fi 
adoptate măsuri specifice pentru întărirea 
capacităţilor de cercetare ale ţărilor în 
curs de dezvoltare. Finanţarea va fi 
accesibilă pentru personalul din domeniul 
cercetării şi inovării la orice nivel al 
carierei, de la nivelul iniţial 
(postuniversitar) la cel mai înalt 
(conducere), inclusiv pentru personalul 
administrativ şi tehnic.

Or. fr

Justificare

Obiectivul UE, menţionat la punctul 3.2, „Cultivarea excelenţei prin intermediul mobilităţii 
transfrontaliere şi intersectoriale”, vizând atragerea celor mai buni cercetători din afara 
Europei este de neconceput din punct de vedere etic în absenţa unor eforturi veritabile 
similare în direcţia întăririi capacităţilor de cercetare ale ţărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul 426
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională. Vor fi 
adoptate măsuri specifice pentru întărirea 
capacităţilor de cercetare ale ţărilor în 
curs de dezvoltare. Finanţarea va fi 
accesibilă pentru personalul din domeniul 
cercetării şi inovării la orice nivel al 
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personalul administrativ şi tehnic. carierei, de la nivelul iniţial 
(postuniversitar) la cel mai înalt 
(conducere), inclusiv pentru personalul 
administrativ şi tehnic.

Or. fr

Amendamentul 427
András Gyürk

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic.

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri, 
infrastructuri de cercetare, comunităţi ale 
cunoaşterii şi inovării din cadrul IET şi 
alţi agenţi socioeconomici din Europa, 
precum şi dintre Europa şi ţările terţe, 
pentru a încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic.

Or. en

Amendamentul 428
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 

Se va acorda finanţare europeană pentru 
schimburi pe termen scurt de personal din 
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domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri şi alţi 
agenţi socioeconomici din Europa, precum 
şi dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic.

domeniul cercetării şi inovării în cadrul 
parteneriatelor dintre universităţi, institute 
de cercetare, întreprinderi, IMM-uri, 
organizaţii ale societăţii civile şi alţi agenţi 
socioeconomici din Europa, precum şi 
dintre Europa şi ţările terţe, pentru a 
încuraja cooperarea internaţională.
Finanţarea va fi accesibilă pentru 
personalul din domeniul cercetării şi 
inovării la orice nivel al carierei, de la 
nivelul iniţial (postuniversitar) la cel mai 
înalt (conducere), inclusiv pentru 
personalul administrativ şi tehnic.

Or. en

Amendamentul 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea progreselor este esenţială 
pentru a face faţă acestei provocări.
Programul va sprijini elaborarea unor 
indicatori şi analiza datelor referitoare la 
mobilitatea, competenţele şi carierele 
cercetătorilor, pentru a identifica lacunele 
acţiunilor Marie Curie şi a mări impactul 
acestor acţiuni. Aceste activităţi vor fi 
realizate căutând sinergii şi asigurând 
coordonarea strânsă cu acţiunile de sprijin 
al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii şi finanţatorii acestora, 
desfăşurate în temeiul obiectivului 
„Societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure”. Vor fi finanţate 
acţiuni specifice pentru a sprijini 
iniţiativele de sensibilizare cu privire la 
importanţa carierei de cercetător şi pentru a 
disemina rezultatele cercetării şi inovării 
susţinute prin acţiuni Marie Curie.

Monitorizarea progreselor este esenţială 
pentru a face faţă acestei provocări.
Programul va sprijini elaborarea unor 
indicatori şi analiza datelor referitoare la 
mobilitatea, competenţele şi carierele 
cercetătorilor, pentru a identifica lacunele 
acţiunilor Marie Curie şi a mări impactul 
acestor acţiuni. Aceste activităţi vor fi 
realizate căutând sinergii şi asigurând 
coordonarea strânsă cu acţiunile de sprijin 
al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii şi finanţatorii acestora, 
desfăşurate în temeiul obiectivului 
„Societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure”. Vor fi finanţate 
acţiuni specifice pentru a sprijini 
iniţiativele de sensibilizare cu privire la 
importanţa carierei de cercetător, pentru a 
sprijini pe cei care revin la lucru în urma 
unei întreruperi a carierei şi pentru a 
disemina rezultatele cercetării şi inovării 
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susţinute prin acţiuni Marie Curie.

Or. en

Amendamentul 430
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea progreselor este esenţială 
pentru a face faţă acestei provocări.
Programul va sprijini elaborarea unor 
indicatori şi analiza datelor referitoare la 
mobilitatea, competenţele şi carierele 
cercetătorilor, pentru a identifica lacunele 
acţiunilor Marie Curie şi a mări impactul 
acestor acţiuni. Aceste activităţi vor fi 
realizate căutând sinergii şi asigurând 
coordonarea strânsă cu acţiunile de sprijin 
al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii şi finanţatorii acestora, 
desfăşurate în temeiul obiectivului 
„Societăţi favorabile incluziunii, 
inovatoare şi sigure”. Vor fi finanţate 
acţiuni specifice pentru a sprijini 
iniţiativele de sensibilizare cu privire la 
importanţa carierei de cercetător şi pentru a 
disemina rezultatele cercetării şi inovării 
susţinute prin acţiuni Marie Curie.

Monitorizarea progreselor este esenţială 
pentru a face faţă acestei provocări.
Programul va sprijini elaborarea unor 
indicatori şi analiza datelor referitoare la 
mobilitatea, competenţele şi carierele 
cercetătorilor, pentru a identifica lacunele 
acţiunilor Marie Curie şi a mări impactul 
acestor acţiuni. Aceste activităţi vor fi 
realizate căutând sinergii şi asigurând 
coordonarea strânsă cu acţiunile de sprijin 
al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii şi finanţatorii acestora, 
desfăşurate în temeiul obiectivului „Ştiinţă 
cu şi pentru societate”. Vor fi finanţate 
acţiuni specifice pentru a sprijini 
iniţiativele de sensibilizare cu privire la 
importanţa carierei de cercetător şi pentru a 
disemina rezultatele cercetării şi inovării 
susţinute prin acţiuni Marie Curie.

Or. en

Amendamentul 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunile Marie Curie vor fi deschise Acţiunile Marie Curie vor fi deschise 
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pentru activităţile de formare şi dezvoltare 
a carierei din toate domeniile cercetării şi 
inovării menţionate în tratat, de la 
cercetarea de bază până la preluarea pe 
piaţă şi serviciile pentru inovare.
Domeniile de cercetare şi inovare, precum 
şi sectoarele vor fi alese în mod liber de 
candidaţi.

pentru activităţile de formare şi dezvoltare
a carierei din toate domeniile cercetării şi 
inovării menţionate în tratat, de la 
cercetarea de bază – inclusiv în ştiinţele 
sociale şi umaniste – până la preluarea pe 
piaţă şi serviciile pentru inovare.
Domeniile de cercetare şi inovare, precum 
şi sectoarele vor fi alese în mod liber de 
candidaţi.

Or. en

Amendamentul 432
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate activităţile descrise mai sus, se va 
acorda o atenţie deosebită încurajării 
participării întreprinderilor, în special a 
IMM-urilor, precum şi a altor actori 
socioeconomici, pentru reuşita şi impactul 
acţiunilor Marie Curie. Toate acţiunile 
Marie Curie promovează colaborarea pe 
termen lung între instituţiile de învăţământ 
superior, organizaţiile de cercetare şi 
sectorul privat, ţinând cont de respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

În toate activităţile descrise mai sus, se va 
acorda o atenţie deosebită încurajării 
participării întreprinderilor, în special a 
IMM-urilor, a organizaţiilor societăţii 
civile, precum şi a altor actori 
socioeconomici, pentru reuşita şi impactul 
acţiunilor Marie Curie. Toate acţiunile 
Marie Curie promovează colaborarea pe 
termen lung între instituţiile de învăţământ 
superior, organizaţiile de cercetare şi 
sectorul privat, ţinând cont de respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

Or. en

Amendamentul 433
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate activităţile descrise mai sus, se va 
acorda o atenţie deosebită încurajării 
participării întreprinderilor, în special a 
IMM-urilor, precum şi a altor actori 
socioeconomici, pentru reuşita şi impactul 
acţiunilor Marie Curie. Toate acţiunile 
Marie Curie promovează colaborarea pe 
termen lung între instituţiile de învăţământ 
superior, organizaţiile de cercetare şi 
sectorul privat, ţinând cont de respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

În toate activităţile descrise mai sus, se va 
acorda o atenţie deosebită încurajării 
participării întreprinderilor, în special a 
IMM-urilor, a organizaţiilor societăţii 
civile, precum şi a altor actori 
socioeconomici, pentru reuşita şi impactul 
acţiunilor Marie Curie. Toate acţiunile 
Marie Curie promovează colaborarea pe 
termen lung între instituţiile de învăţământ 
superior, organizaţiile de cercetare şi 
sectorul privat, ţinând cont de respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

Or. en

Amendamentul 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura deschiderea către toate 
sursele de talent, se vor introduce măsuri 
pentru a depăşi orice distorsiuni ale 
accesului la granturi, de exemplu prin 
încurajarea egalităţii de şanse în cadrul 
tuturor acţiunilor Marie Curie şi prin 
evaluarea comparativă a participării 
ambelor sexe. În plus, acţiunile Marie 
Curie vor ajuta cercetătorii să-şi 
construiască o carieră mai stabilă şi să 
reuşească să atingă un echilibru între viaţa 
profesională şi cea personală, ţinând cont 
de situaţia lor familială, şi vor contribui la 
facilitarea reluării carierei de cercetare 
după o pauză. Principiile Cartei europene a 
cercetătorilor şi ale Codului de conduită 
pentru recrutarea cercetătorilor, care 
promovează recrutarea deschisă şi 
condiţiile de lucru atractive, vor trebui să 
fie aprobate şi aplicate de către toţi 

Pentru a asigura deschiderea către toate 
sursele de talent, se vor introduce măsuri 
pentru a depăşi orice distorsiuni ale 
accesului la granturi, de exemplu prin 
încurajarea egalităţii de şanse în cadrul 
tuturor acţiunilor Marie Curie, prin 
evaluarea comparativă a participării 
ambelor sexe şi prin sprijinirea celor care 
revin la lucru în urma unei întreruperi a 
carierei. În plus, acţiunile Marie Curie vor 
ajuta cercetătorii să-şi construiască o 
carieră mai stabilă şi să reuşească să atingă 
un echilibru între viaţa profesională şi cea 
personală, ţinând cont de situaţia lor 
familială, şi vor contribui la facilitarea 
reluării carierei de cercetare după o pauză.
Principiile Cartei europene a cercetătorilor 
şi ale Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, care promovează 
recrutarea deschisă şi condiţiile de lucru 
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participanţii care beneficiază de finanţare. atractive, vor trebui să fie aprobate şi 
aplicate de către toţi participanţii care 
beneficiază de finanţare.

Or. en

Amendamentul 435
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura deschiderea către toate 
sursele de talent, se vor introduce măsuri 
pentru a depăşi orice distorsiuni ale 
accesului la granturi, de exemplu prin 
încurajarea egalităţii de şanse în cadrul 
tuturor acţiunilor Marie Curie şi prin 
evaluarea comparativă a participării 
ambelor sexe. În plus, acţiunile Marie 
Curie vor ajuta cercetătorii să-şi 
construiască o carieră mai stabilă şi să 
reuşească să atingă un echilibru între viaţa 
profesională şi cea personală, ţinând cont 
de situaţia lor familială, şi vor contribui la 
facilitarea reluării carierei de cercetare 
după o pauză. Principiile Cartei europene a 
cercetătorilor şi ale Codului de conduită 
pentru recrutarea cercetătorilor, care 
promovează recrutarea deschisă şi 
condiţiile de lucru atractive, vor trebui să 
fie aprobate şi aplicate de către toţi 
participanţii care beneficiază de finanţare.

Pentru a asigura deschiderea către toate 
sursele de talent, se vor introduce măsuri 
pentru a depăşi orice distorsiuni ale 
accesului la granturi, de exemplu prin 
încurajarea egalităţii de şanse în cadrul 
tuturor acţiunilor Marie Curie şi prin 
evaluarea comparativă a participării atât a 
femeilor, cât şi a bărbaţilor. În plus, 
acţiunile Marie Curie vor ajuta cercetătorii 
să-şi construiască o carieră mai stabilă şi să 
reuşească să atingă un echilibru între viaţa 
profesională şi cea personală, ţinând cont 
de situaţia lor familială, şi vor contribui la 
facilitarea reluării carierei de cercetare 
după o pauză. Principiile Cartei europene a 
cercetătorilor şi ale Codului de conduită 
pentru recrutarea cercetătorilor, care 
promovează recrutarea deschisă şi 
condiţiile de lucru atractive, vor trebui să 
fie aprobate şi aplicate de către toţi 
participanţii care beneficiază de finanţare.

Or. en

Amendamentul 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un participant căruia i s-a acordat 
finanţare în cadrul acţiunilor Marie Curie 
ar trebui să aibă opţiunea de a eşalona 
această finanţare pe o perioadă 
suplimentară de 12 luni în cazul în care 
acest lucru este necesar pentru a-şi 
finaliza proiectul de cercetare.

Or. en

Amendamentul 437
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Excelenţa în materie de reţele
Activităţile vor avea ca obiectiv reducerea 
disparităţilor ştiinţifice şi tehnice în 
cadrul Uniunii, contribuind, astfel, la 
îmbunătăţirea eficienţei la nivel global şi 
a excelenţei în cercetarea ştiinţifică şi 
tehnologică din toate statele membre.
4.1 Obiective şi abordare specifice
Ca o contribuţie la restructurarea 
sectoarelor ştiinţei şi tehnologiei în unele 
părţi mai puţin performante ale Uniunii, 
precum şi la întărirea capacităţii sale 
generale în materie de cercetare şi 
inovare, vor fi sprijinite centrele de 
cercetare excelente, pentru a pune mai 
bine capacităţile lor în serviciul 
dezvoltării economice şi sociale europene.
Acest lucru va fi realizat permiţând 
centrelor de cercetare excelente din părţi 
ale Uniunii mai puţin dezvoltate din punct 
de vedere ştiinţific să stabilească sau să-şi 
îmbunătăţească legăturile cu alte centre 
de cercetare excelente din alte părţi ale 



AM\907981RO.doc 39/134 PE492.815v01-00

RO

Uniunii, prin relaţionare şi prin acorduri 
de înfrăţire, precum şi să-şi modernizeze 
capacităţile de cercetare şi inovare la 
nivelul capacităţilor partenerilor lor.
Aceasta va permite, de asemenea, o mai 
largă participare a unor comunităţi 
ştiinţifice la Orizont 2020, contribuind, 
astfel, la lărgirea necesară a acestei 
participări.
4.2 Aspecte specifice privind punerea în 
aplicare
Activitatea cuprinde toate domeniile 
ştiinţei şi tehnologiei.
Finanţarea din partea Uniunii va sprijini 
reţelele compuse din cel puţin trei centre 
de cercetare şi/de tehnologe care reunesc 
cercetare teoretică şi aplicată în domeniul 
ştiinţelor naturale, sociale şi economice.
Unul dintre centre trebuie să se afle într-o 
ţară membră a Uniunii mai puţin 
dezvoltată din punct de vedere ştiinţific 
sau într-o regiune ultraperiferică. Statutul 
de ţară mai puţin dezvoltată din punct de 
vedere ştiinţific este definit prin nivelul 
său de participare la fostul al şaptelea 
program cadru: un stat membru cu mai 
puţin de două proiecte selectate la un 
milion de locuitori în PC7 este eligibil 
pentru această activitate.

Or. en

Amendamentul 438
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1.1. Crearea unor noi infrastructuri de 
cercetare de nivel internaţional

4.1.1. Crearea unor infrastructuri de 
cercetare de nivel internaţional
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Or. fr

Justificare

Cel de al şaptelea program-cadru de cercetare şi dezvoltare (PCCD) prevede sprijinirea atât 
a noilor infrastructuri, cât şi a celor existente, o abordare rezonabilă. Eliminarea cuvântului 
„noi” din titlu ar însemna că ar putea continua sprijinirea infrastructurilor existente. 
Sprijinirea măsurilor de adaptare astfel încât infrastructurile existente să poată face faţă 
nevoilor actuale ar putea duce la economii de timp şi bani.

Amendamentul 439
András Gyürk

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a asigura realizarea, 
durabilitatea pe termen lung şi funcţionarea 
eficientă a infrastructurilor de cercetare 
identificate de Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării (ESFRI) şi a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
internaţional, care vor ajuta Europa să 
răspundă marilor provocări ale ştiinţei, 
industriei şi societăţii. Acest obiectiv va 
aborda în mod specific infrastructurile care 
îşi stabilesc sau care şi-au stabilit 
principiile de guvernanţă, de exemplu pe 
baza Consorţiului pentru o infrastructură 
europeană de cercetare (ERIC) sau a 
oricărei structuri echivalente la nivel 
european sau internaţional.

Scopul este de a asigura realizarea, 
durabilitatea pe termen lung şi funcţionarea 
eficientă a infrastructurilor de cercetare 
identificate de Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării (ESFRI), inclusiv a 
excelentelor infrastructuri regionale cu 
valoare la nivel european şi a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
internaţional, inclusiv care vor ajuta 
Europa să răspundă marilor provocări ale 
ştiinţei, industriei şi societăţii. Acest 
obiectiv va aborda în mod specific 
infrastructurile care îşi stabilesc sau care 
şi-au stabilit principiile de guvernanţă, de 
exemplu pe baza Consorţiului pentru o 
infrastructură europeană de cercetare 
(ERIC) sau a oricărei structuri echivalente 
la nivel european sau internaţional.

Or. en

Amendamentul 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a asigura realizarea, 
durabilitatea pe termen lung şi funcţionarea 
eficientă a infrastructurilor de cercetare 
identificate de Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării (ESFRI) şi a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
internaţional, care vor ajuta Europa să 
răspundă marilor provocări ale ştiinţei, 
industriei şi societăţii. Acest obiectiv va 
aborda în mod specific infrastructurile care 
îşi stabilesc sau care şi-au stabilit 
principiile de guvernanţă, de exemplu pe 
baza Consorţiului pentru o infrastructură 
europeană de cercetare (ERIC) sau a 
oricărei structuri echivalente la nivel 
european sau internaţional.

Scopul este de a asigura realizarea, 
durabilitatea pe termen lung şi funcţionarea 
eficientă a infrastructurilor de cercetare 
identificate de Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării (ESFRI) şi a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
internaţional existente, bazate în Europa, 
care vor ajuta Europa să răspundă marilor 
provocări ale ştiinţei, industriei şi 
societăţii. Acest obiectiv va aborda în mod 
specific infrastructurile care îşi stabilesc 
sau care şi-au stabilit principiile de 
guvernanţă, de exemplu pe baza 
Consorţiului pentru o infrastructură 
europeană de cercetare (ERIC) sau a 
oricărei structuri echivalente la nivel 
european sau internaţional.

Or. en

Amendamentul 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare care nu se 
află pe lista ESFRI, dar joacă un rol 
important la scară transregională ar 
trebui să fie, de asemenea, sprijinite.
Orizont 2020 ar trebui să sprijine, de 
asemenea, cooperarea transnaţională în 
ceea ce priveşte infrastructura de 
cercetare.
Comisia Europeană sprijină eforturile 
statelor membre de a-şi optimiza 
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instalaţiile de cercetare prin crearea unei 
baze de date la nivelul UE care să 
cuprindă toate infrastructurile de 
cercetare regionale accesibile în mod 
deschis.

Or. en

Amendamentul 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 2 – litera 
c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapa operaţională (de exemplu accesul, 
prelucrarea datelor, acţiuni de informare, 
formare şi activităţi de cooperare 
internaţională).

(c) etapa operaţională (de exemplu accesul, 
prelucrarea datelor, acţiuni de informare, 
formare şi activităţi de cooperare
internaţională), inclusiv sprijin pentru 
cheltuielile de funcţionare pentru a 
asigura durabilitatea şi cea mai înaltă 
calitate.

Or. en

Amendamentul 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 2 – litera 
c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapa operaţională (de exemplu accesul, 
prelucrarea datelor, acţiuni de informare, 
formare şi activităţi de cooperare 
internaţională).

(c) etapa operaţională (de exemplu 
activităţi de coordonare la nivel european, 
accesul la nivel transnaţional, prelucrarea 
datelor, acţiuni de informare, formare şi 
activităţi de cooperare internaţională).

Or. en
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Amendamentul 444
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 2 – litera 
ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) faza de reorganizare (de exemplu, 
măsuri de adaptare necesare pentru ca 
infrastructurile existente să satisfacă mai 
eficient necesităţile strategice)

Or. fr

Justificare

Cel de al şaptelea program-cadru de cercetare şi dezvoltare (PCCD) prevede sprijinirea atât 
a noilor infrastructuri, cât şi a celor existente, o abordare rezonabilă. Eliminarea cuvântului 
„noi” din titlu ar însemna că ar putea continua sprijinirea infrastructurilor existente.
Sprijinirea măsurilor de adaptare astfel încât infrastructurile existente să poată face faţă 
nevoilor actuale ar putea duce la economii de timp şi bani.

Amendamentul 445
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea va sprijini reţelele care reunesc şi 
integrează, la nivel european, cele mai 
importante infrastructuri de cercetare 
naţionale. Se va oferi finanţare pentru a 
susţine, în special, accesul transnaţional şi 
virtual al cercetătorilor şi armonizarea şi 
îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
infrastructuri. Aproximativ o sută de reţele 
de infrastructuri în toate domeniile ştiinţei 
şi tehnologiei ar necesita un astfel de 
sprijin, până la douăzeci de mii de 
cercetători pe an beneficiind de acces la 

Uniunea va sprijini reţelele care reunesc şi 
integrează, la nivel european, cele mai 
importante infrastructuri de cercetare
naţionale, punându-se accentul, în mod 
special, pe promovarea activităţilor de 
relaţionare şi integrarea comunităţilor 
ştiinţifice din statele membre UE-15 şi 
UE-12, de exemplu, prin intermediul unui 
ansamblu mai integrat al infrastructurii 
de cercetare. Se va oferi finanţare pentru a 
susţine, în special, accesul transnaţional şi 
virtual al cercetătorilor şi armonizarea şi 
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aceste facilităţi. îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
infrastructuri. Aproximativ o sută de reţele 
de infrastructuri în toate domeniile ştiinţei 
şi tehnologiei ar necesita un astfel de 
sprijin, până la douăzeci de mii de 
cercetători pe an beneficiind de acces la 
aceste facilităţi.

Or. en

Amendamentul 446
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea va sprijini reţelele care reunesc şi 
integrează, la nivel european, cele mai 
importante infrastructuri de cercetare 
naţionale. Se va oferi finanţare pentru a 
susţine, în special, accesul transnaţional şi 
virtual al cercetătorilor şi armonizarea şi 
îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
infrastructuri. Aproximativ o sută de reţele 
de infrastructuri în toate domeniile ştiinţei 
şi tehnologiei ar necesita un astfel de 
sprijin, până la douăzeci de mii de 
cercetători pe an beneficiind de acces la 
aceste facilităţi.

Uniunea va sprijini reţelele care reunesc şi 
integrează, la nivel european, cele mai 
importante infrastructuri naţionale de 
cercetare teoretică şi aplicată. Se va oferi 
finanţare pentru a susţine, în special, 
accesul transnaţional şi virtual al 
cercetătorilor şi armonizarea şi 
îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
infrastructuri. Aproximativ o sută de reţele 
de infrastructuri în toate domeniile ştiinţei 
şi tehnologiei ar necesita un astfel de 
sprijin, până la douăzeci de mii de 
cercetători pe an beneficiind de acces la 
aceste facilităţi.

Or. en

Amendamentul 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este acela de a realiza până în 2020 Scopul este acela de a realiza până în 2020 



AM\907981RO.doc 45/134 PE492.815v01-00

RO

un spaţiu european unic şi deschis pentru 
cercetarea online, care să ofere 
cercetătorilor servicii de vârf, accesibile de 
oriunde şi fiabile pentru colaborarea în 
reţea şi calcul, precum şi un acces deschis 
şi fără sincope la medii de e-ştiinţă şi la 
resurse mondiale de date.

un spaţiu european unic şi deschis pentru 
cercetarea online, care să ofere 
cercetătorilor servicii de vârf, accesibile de 
oriunde şi fiabile pentru colaborarea în 
reţea şi calcul, precum şi un acces deschis 
şi fără sincope la medii de e-ştiinţă şi la 
resurse mondiale de date. Prin urmare, 
este potrivit ca 38% din bugetul alocat 
acestui obiectiv specific să fie direcţionat 
către cercetarea şi inovarea în domeniul 
infrastructurilor electronice.

Or. en

Amendamentul 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza acest obiectiv, se va acorda 
sprijin: reţelelor de cercetare şi educaţie 
mondiale, oferind servicii inter-domenii la 
cerere avansate, standardizate şi scalabile;
infrastructurilor de reţea şi infrastructurilor 
„cloud”, permiţând o capacitate 
informatică şi de prelucrare a datelor 
practic nelimitată; unui ecosistem de 
instalaţii de calcul intensiv, progresând 
spre atingerea nivelului scării extra; unei 
infrastructuri de software şi servicii, de 
exemplu pentru simulare şi vizualizare;
instrumentelor de colaborare în timp real;
unei infrastructuri interoperabile, deschise 
şi sigure pentru datele ştiinţifice.

Pentru a realiza acest obiectiv, se va acorda 
sprijin: reţelelor de cercetare şi educaţie 
mondiale, oferind servicii 
interinstituţionale şi inter-domenii la 
cerere comune avansate, standardizate şi 
scalabile ; infrastructurilor de reţea şi 
infrastructurilor „cloud”, permiţând o 
capacitate informatică şi de prelucrare a 
datelor practic nelimitată; unui ecosistem 
de instalaţii de calcul intensiv, progresând 
spre atingerea nivelului scării extra; unei 
infrastructuri de software şi servicii, de 
exemplu pentru simulare şi vizualizare;
instrumentelor de colaborare în timp real;
unei infrastructuri interoperabile, deschise 
şi sigure pentru datele ştiinţifice.

Or. en

Amendamentul 449
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.1 – paragraful 2 –
litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sprijinirea activităţilor care 
ameliorează interoperabilitatea 
infrastructurilor de cercetare, inclusiv a 
infrastructurii electronice.

Or. en

Amendamentul 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul online universal al universităţilor 
şi instituţiile de cercetare europene la cea 
mai mare parte a publicaţiilor ştiinţifice 
din întreaga lume va fi sprijinit prin 
întărirea infrastructurii electronice a UE 
destinată unei biblioteci ştiinţifice 
deschise online.

Or. en

Amendamentul 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanţarea acordată de Uniune va sprijini 
formarea personalului care gestionează şi 
exploatează infrastructurile de cercetare de 
interes paneuropean, schimbul de personal 

Finanţarea acordată de Uniune va sprijini 
instruirea şi formarea personalului care 
utilizează, gestionează şi exploatează 
infrastructurile de cercetare de interes 
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şi al celor mai bune practici între 
infrastructuri şi crearea unor resurse umane 
adecvate în disciplinele-cheie, inclusiv 
elaborarea unor programe de studii 
specifice.

paneuropean, schimbul de personal şi al 
celor mai bune practici între infrastructuri, 
inclusiv un sistem de detaşare pentru 
personalul cu experienţă şi gestionarii de 
proiect şi crearea unor resurse umane 
adecvate în disciplinele-cheie, inclusiv 
elaborarea unor programe de studii 
specifice.

Or. en

Amendamentul 452
András Gyürk

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanţarea acordată de Uniune va sprijini 
formarea personalului care gestionează şi 
exploatează infrastructurile de cercetare de 
interes paneuropean, schimbul de personal 
şi al celor mai bune practici între 
infrastructuri şi crearea unor resurse umane 
adecvate în disciplinele-cheie, inclusiv 
elaborarea unor programe de studii 
specifice.

Finanţarea acordată de Uniune va sprijini 
formarea personalului care gestionează şi 
exploatează infrastructurile de cercetare de 
interes paneuropean, schimbul de personal 
şi al celor mai bune practici între 
infrastructuri şi crearea unor resurse umane 
adecvate în disciplinele-cheie, inclusiv 
elaborarea unor programe de studii
specifice. Se încurajează sinergia şi 
coerenţa în raport cu acţiunile Marie 
Sklodowska Curie şi cu Comunităţile 
cunoaşterii şi inovării ale IET.

Or. en

Amendamentul 453
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanţarea acordată de Uniune va sprijini 
formarea personalului care gestionează şi 

Finanţarea acordată de Uniune va sprijini 
formarea personalului care gestionează şi 
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exploatează infrastructurile de cercetare de 
interes paneuropean, schimbul de personal 
şi al celor mai bune practici între 
infrastructuri şi crearea unor resurse umane 
adecvate în disciplinele-cheie, inclusiv 
elaborarea unor programe de studii 
specifice.

exploatează infrastructurile de cercetare de 
interes paneuropean, schimbul de personal, 
în special între statele membre UE-15 şi 
UE-12 şi al celor mai bune practici între 
infrastructuri şi crearea unor resurse umane 
adecvate în disciplinele-cheie, inclusiv 
elaborarea unor programe de studii 
specifice.

Or. en

Amendamentul 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – subpunctul 4.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a facilita crearea unor 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial, 
şi anume a unor infrastructuri de cercetare 
care necesită finanţare şi acorduri la scară 
mondială. Obiectivul este, de asemenea, de 
a facilita cooperarea infrastructurilor
europene de cercetare cu infrastructuri 
echivalente din afara Europei, asigurând 
interoperabilitatea şi accesul la nivel 
mondial, şi de a urmări stabilirea unor 
acorduri internaţionale privind utilizarea 
reciprocă, deschiderea sau cofinanţarea 
infrastructurilor. În această privinţă se va 
ţine cont în mod corespunzător de 
recomandările din Grupului Carnegie de 
înalţi funcţionari privind infrastructurile de 
cercetare de nivel mondial. Se va acorda 
atenţie şi necesităţii de a asigura o 
participare corespunzătoare a Uniunii în 
coordonare cu organisme internaţionale 
precum ONU sau OCDE.

Scopul este de a facilita crearea unor 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial, 
şi anume a unor infrastructuri de cercetare 
care necesită finanţare şi acorduri la scară 
mondială. Obiectivul este, de asemenea, de 
a facilita cooperarea infrastructurilor 
europene de cercetare cu infrastructuri 
echivalente din afara Europei, asigurând 
interoperabilitatea şi accesul la nivel 
mondial, şi de a urmări stabilirea unor 
acorduri internaţionale privind utilizarea 
reciprocă, deschiderea sau cofinanţarea 
infrastructurilor. În această privinţă se va 
ţine cont în mod corespunzător de 
recomandările din Grupului Carnegie de 
înalţi funcţionari privind infrastructurile de 
cercetare de nivel mondial. Se va acorda 
atenţie şi necesităţii de a asigura o 
participare corespunzătoare a Uniunii în 
coordonare cu organisme internaţionale 
precum ONU sau OCDE. Vor fi abordate, 
de asemenea, parteneriatele în materie de 
infrastructură de cercetare cu ţările în 
curs de dezvoltare, de exemplu, ca parte a 
Strategiei Africa-UE.

Or. en
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Amendamentul 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4a  (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Răspândirea excelenţei şi extinderea 
participării
Pentru a reduce discrepanţa în materie de 
cercetare şi inovare din Europa, se vor 
dezvolta complementaritatea şi sinergiile 
apropiate la nivelul fondurilor 
structurale, atât în sens ascendent 
(consolidarea capacităţilor statelor 
membre, în vederea unei mai bune 
pregătiri a participării la Orizont 2020), 
cât şi în sens descendent (exploatarea şi 
diseminarea rezultatelor cercetării şi 
inovării generate de programul 
Orizont 2020). Atunci când 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, fiind 
diferite, dar complementare în ceea ce 
priveşte politicile şi acţiunile fondurilor 
politicii de coeziune. Aceste măsuri 
includ:
(a) punerea în legătură a instituţiilor 
emergente, a centrelor de excelenţă şi a 
regiunilor inovatoare din statele membre 
mai puţin dezvoltate cu omoloagele lor 
renumite la scară internaţională din alte 
părţi ale Europei. Acest lucru va implica 
înfrăţiri, schimburi de personal, consiliere 
şi asistenţă specializată şi elaborarea de 
strategii comune pentru dezvoltarea 
centrelor de excelenţă. În regiunile mai 
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puţin dezvoltate, acestea pot fi sprijinite de 
fondurile politicii de coeziune. Crearea de 
legături cu clusterele de inovare şi 
recunoaşterea excelenţei în regiunile mai 
puţin dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares şi acordarea de 
etichete de excelenţă pentru acele 
instituţii care respectă standardele 
internaţionale, vor fi examinate.
(b) lansarea unei competiţii pentru
înfiinţarea centrelor de cercetare
competitive pe plan internaţional în 
regiunile de coeziune: candidaţii care 
participă la competiţie ar trebui să fie 
echipe care să includă o regiune 
inovatoare dar mai puţin dezvoltată şi un 
centru de excelenţă recunoscut pe plan 
internaţional din altă parte a Europei.
Conceptele ştiinţifice aflate la baza 
institutelor de cercetări nou înfiinţate ar 
trebui să fie evaluate conform principiului 
excelenţei; regiunile ar trebui să fie 
obligate să propună o abordare generală 
viabilă pentru o infrastructură şi un 
mediu favorabile cercetării şi inovării, 
care să poată fi edificate cu ajutorul 
fondurilor structurale; Această competiţie 
ar trebui să reprezinte o completare 
importantă a eforturilor regiunilor mai 
slabe din punct de vedere economic 
vizând elaborarea unei strategii de 
specializare inteligentă pe termen lung.
(c) Înfiinţarea „catedrelor ERA” pentru a 
atrage academicieni remarcabili în 
instituţiile cu un potenţial clar de 
excelenţă în cercetare, pentru a ajuta 
aceste instituţii să îşi deblocheze în 
întregime acest potenţial şi să creeze, 
astfel, un mediu concurenţial echitabil 
pentru cercetare şi inovare în spaţiul 
european de cercetare. Aceasta va include 
sprijin instituţional pentru crearea unui 
mediu de cercetare competitiv şi 
condiţiile-cadru necesare pentru 
atragerea, reţinerea precum şi dezvoltarea 
unor cercetători talentaţi de prim rang în 
cadrul acestor instituţii.
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(d) Conferirea unui „sigiliu 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 nu pot fi finanţate din cauza lipsei de 
fonduri europene.
(e) Conferirea unui „sigiliu de excelenţă” 
proiectelor încheiate, în vederea facilitării 
finanţării acţiunilor ulterioare (de 
exemplu, proiectele-pilot şi demonstrative 
sau valorizarea rezultatelor cercetării) din 
surse naţionale sau regionale.
(f) Atribuirea de „subvenţii de întoarcere” 
ERC cercetătorilor care în prezent 
lucrează în afara Europei şi doresc să 
lucreze în Europa sau cercetătorilor care 
lucrează deja în Europa şi care doresc să 
se mute într-o regiune mai puţin 
dezvoltată.
(g) 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 
post-doctorat).
(h) Consolidarea reţelelor de succes 
vizând dezvoltarea unei relaţionări 
instituţionale de înaltă calitate, în 
domeniul cercetării şi inovării. O atenţie 
deosebită va fi acordată COST (cadrul 
internaţional care finanţează activităţile 
de relaţionare în domeniul ştiinţei şi 
tehnologiei) , 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 întreaga 
Europă.
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(i) Elaborarea unor mecanisme specifice 
de instruire pentru a participa la Orizont 
2020, profitând pe deplin de reţelele 
existente, ca de exemplu punctele de 
contact naţionale.
(j) Punerea la dispoziţie de burse 
doctorale sau postdoctorale, precum şi de 
burse avansate pentru ingineri, în vederea 
accesării tuturor infrastructurilor 
internaţionale de cercetare din Europa, 
inclusiv a celor gestionate de organizaţii 
ştiinţifice internaţionale.
(k) Sprijinirea elaborării şi monitorizării 
de strategii de specializare inteligentă. Un 
mecanism de sprijin al politicilor va fi 
elaborat iar învăţarea politicilor la nivel 
regional va fi facilitată prin evaluarea 
internaţională efectuată de participanţii la 
examinarea reciprocă şi schimbul de bune 
practici.
(l) Înfiinţarea unei pieţe online în care 
proprietăţii intelectuale i se poate face 
reclamă în vederea adunării într-un 
singur loc a deţinătorilor şi a utilizatorilor 
de DPI.

Or. en

Justificare

Ţinând seama de actualul exod al creierelor din mai multe state membre care constituie o 
problemă gravă pentru Europa, ar trebui ca excelenţa să fie pe deplin folosită prin 
intensificarea sinergiilor dintre Orizont 2020 şi fondurile structurale, de exemplu, prin 
intermediul unei competiţii deja sugerate de PE în cadrul raportului Matias. Pentru 
infrastructura necesară, regiunea îşi va utiliza resursele proprii şi finanţarea din partea 
FEDER, care nu fac obiectul competiţiei. Finanţarea prin intermediul programului Orizont 
2020 ar trebui utilizată pentru cercetarea excelentă.

Amendamentul 456
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. PRACTICAREA ŞTIINŢEI PENTRU 
SOCIETATE ŞI ÎMPREUNĂ CU 
SOCIETATEA CĂTRE O CERCETARE 
ŞI INOVARE RESPONSABILE
4.1 Sprijinirea participării societăţii la 
cercetare şi inovare
sprijinirea angajării societale în cercetare 
şi inovare şi promovarea cercetării şi 
inovării transdisciplinare, în special 
sprijinirea participării cetăţenilor la 
cercetare şi inovare;
4.2 Promovarea egalităţii de gen
promovarea egalităţii de gen prin 
sprijinirea modificărilor organizatorice 
din cadrul instituţiilor de cercetare şi a 
celor survenite în ceea ce priveşte 
elaborarea programelor de cercetare;
Aceasta cuprinde diferitele sale aspecte 
privind, în special: asigurarea egalităţii în 
cadrul carierelor desfăşurate în cercetare, 
în procesul decizional şi includerea 
dimensiunii de gen în conţinutul 
cercetării şi inovării;
4.3 Îmbunătăţirea cunoştinţelor ştiinţifice 
ale cetăţenilor
alfabetizarea ştiinţifică a cetăţenilor prin 
educare formală şi informală şi difuzarea 
activităţilor bazate pe ştiinţă, mai exact în 
centre ştiinţifice şi muzee, ca necesitate 
primordială pentru dezvoltarea societăţii 
viitoare şi ca bază pentru coexistenţă în 
democraţie; conferirea, în cazul carierelor 
ştiinţifice şi tehnologice, a unui caracter 
atractiv pentru tinerii studioşi şi 
promovarea unei interacţiuni sustenabile 
între şcoli, instituţii de cercetare, industrie 
şi organizaţiile societăţii civile;
4.4 Promovarea unui cadru etic pentru 
cercetare şi inovare
promovarea unui cadru etic pentru 
cercetare şi inovare, bazat pe principiile 
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etice fundamentale, inclusiv cele care se 
reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale şi în toată legislaţia şi 
convenţiile pertinente ale Uniunii;
4.5 Îmbunătăţirea accesului liber la 
rezultatele ştiinţifice
lărgirea accesului liber  la rezultatele 
ştiinţifice (în special publicare şi date), 
pentru a asigura transparenţa şi 
încrederea între actori, ridicarea gradului 
de excelenţă ştiinţifică şi declanşarea 
potenţialului inovator al generării de 
cunoştinţe şi competitivităţii economice;
4.6 Elaborarea unui cadru de guvernare 
pentru cercetarea şi inovarea responsabile
Elaborarea unui cadru de guvernare 
pentru dezvoltarea cercetării şi inovării 
responsabile, care încurajează actorii 
societali (cercetători, societatea civilă, 
industria, factorii care elaborează 
politicile) să colaboreze pe durata 
întregului proces de cercetare şi inovare, 
pentru a-l alinia mai bine, alături de 
rezultate şi repercusiuni, la aşteptările, 
nevoile şi valorile societăţii;
4.7 Îmbunătăţirea cunoştinţelor în 
materie de comunicare cu conţinut 
ştiinţific
Sprijinirea îmbunătăţirii cunoştinţelor în 
materie de comunicare cu conţinut 
ştiinţific, cu scopul ameliorării calităţii şi 
eficacităţii interacţiunilor dintre oamenii 
de ştiinţă, media şi publicul larg.

Or. en

Amendamentul 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Cercetarea şi inovarea responsabile
În vederea construirii unui dialog eficient 
între ştiinţă şi societate, a recrutării de noi 
talente pentru ştiinţă şi a asocierii 
excelenţei ştiinţifice şi conştiinţei şi 
responsabilităţii sociale, vor fi susţinute 
următoarele activităţi:
(a) Cariere ştiinţifice şi tehnologice 
atractive pentru tinerii studenţi:
promovarea carierelor ştiinţifice în 
domeniile ştiinţei, tehnologiei şi ingineriei 
în unităţile de învăţământ; deschiderea 
universităţilor pentru tinerii studenţi;
promovarea, de către autorităţile 
naţionale şi regionale, a unor muzee de 
ştiinţă interactive şi atractive; promovarea 
unei interacţiuni sustenabile între şcoli şi 
instituţiile de cercetare şi între studenţi şi 
familiile acestora, cadre didactice care 
predau materii ştiinţifice şi cercetători.
(b) Promovarea egalităţii de gen în 
ambele sale dimensiuni: asigurarea 
egalităţii în ceea ce priveşte carierele din 
domeniul cercetării şi includerea 
considerentelor legate de gen în 
dezvoltarea cercetării: promovarea 
egalităţii de gen, în special prin sprijinirea 
schimbărilor  în organizarea instituţiilor 
de cercetare şi în conţinutul şi proiectarea 
activităţilor de cercetare.
(c) Integrarea societăţii în chestiunile 
legate de ştiinţă şi inovare; monitorizarea 
percepţiei pe care o au cetăţenii asupra 
ştiinţei şi sprijinirea participării acestora 
la politicile în materie de cercetare şi 
inovare: permiţând tuturor actorilor 
societăţii să interacţioneze în ciclul 
inovării pentru creşte calitatea, relevanţa, 
acceptabilitatea şi sustenabilitatea 
rezultatelor inovării prin integrarea 
intereselor şi valorilor societăţii;
promovarea interesului societăţii în 
chestiunile legate de ştiinţă şi inovare;
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monitorizarea percepţiei cetăţenilor 
asupra ştiinţei şi susţinerea participării 
acestora la chestiunile legate de 
dezvoltarea cercetării şi inovării. Este 
nevoie de dezvoltarea unor competenţe, 
cunoştinţe şi capacităţi specifice, atât la 
nivel individual şi organizaţional, cât şi la 
nivel naţional şi transnaţional alături de 
monitorizarea percepţiei cetăţenilor 
asupra ştiinţei şi de susţinerea participării 
cetăţenilor la politicile în materie de 
cercetare şi inovare.
(d) Cetăţeni având o cultură ştiinţifică 
prin educare formală şi informală şi 
difuzarea activităţilor bazate pe ştiinţă, 
mai exact în centre ştiinţifice, ca 
necesitate primordială pentru dezvoltarea 
societăţii viitoare ca forţă de muncă şi ca 
bază pentru coexistenţă în democraţie: o 
societate având o cultură ştiinţifică, 
responsabilă şi creativă va fi stimulată 
prin promovarea şi cercetarea privind 
metode adecvate de educaţie ştiinţifică, 
contribuind la o educaţie formală şi 
informală mai bună privind ştiinţa şi 
tehnologia, la activităţi ştiinţifice bazate 
pe proiecte şi la relaţionarea dintre 
oamenii de ştiinţă şi cei care nu sunt 
oameni de ştiinţă la nivel naţional, 
european şi internaţional. Aceasta implică 
promovarea şi favorizarea cetăţenilor 
având o cultură ştiinţifică prin 
intermediul unei educaţii formale şi 
informale eficiente privind ştiinţa şi 
difuzarea de activităţi bazate pe ştiinţă, în 
special în centre ştiinţifice şi alte media 
adecvate;
(e) Accesul liber la rezultatele şi datele 
ştiinţifice pentru a ridica gradul de 
excelenţă ştiinţifică şi competitivitate 
economică: promovarea unei baze de date 
unice care să includă toate proiectele de 
cercetare care au beneficiat de finanţare 
europeană şi rezultatele ştiinţifice.
Autorităţile de finanţare naţionale şi 
regionale vor fi încurajate să 
împărtăşească aceleaşi informaţii privind 
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proiectele naţionale/regionale. Va fi 
promovată includerea rezultatelor 
ştiinţifice în această bază de date.
(f) Guvernare pentru dezvoltarea 
cercetării şi inovării responsabile de către 
toate părţile interesate (cercetători, 
autorităţi publice, industrie), care este 
sensibilă la nevoile şi cerinţele societăţii şi 
monitorizează evoluţia sa: Modelarea 
guvernanţei pentru dezvoltarea cercetării 
şi inovării responsabile prin implicarea 
tuturor părţilor interesate, prin 
promovarea rolului cunoştinţelor 
ştiinţifice de specialitate în procesele 
decizionale şi anume participarea 
oamenilor de ştiinţă şi a organizaţiilor de 
cercetare independente la controversele 
sociale şi la chestiunile legate de 
guvernanţa riscului. Un cadru etic pentru 
cercetare şi inovare, bazat pe principiile 
etice fundamentale, inclusiv cele 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale şi în toată legislaţia 
pertinentă şi convenţiile aplicabile 
Uniunii, va fi promovat în coordonare cu 
organizaţiile internaţionale competente.
Ar trebui luată în considerare opinia 
Grupului european pentru etică în 
domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii.
(g) Cunoştinţele în materie de comunicare 
cu conţinut ştiinţific, cu scopul 
ameliorării calităţii şi eficacităţii 
interacţiunilor dintre oamenii de ştiinţă, 
media şi publicul larg: pentru a 
îmbunătăţi circulaţia cunoştinţelor în 
cadrul comunităţii ştiinţifice şi a 
publicului larg, accesibilitatea şi 
utilizarea rezultatelor cercetării finanţate 
din fonduri publice vor fi dezvoltate în 
continuare. Acest lucru va spori 
cunoştinţele privind comunicarea 
ştiinţifică în vederea îmbunătăţirii calităţii 
şi eficienţei interacţiunilor dintre oamenii 
de ştiinţă, media şi public şi în vederea 
promovării unei mai mari participări a 
cetăţenilor ca părţi interesate active şi, 
atunci când este posibil şi adecvat, ca 
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participanţi la cercetare.
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Amendamentul 458
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de decizie
Anexa I – partea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poziţia de lider în sectorul industrial Poziţia de lider în sectorul industrial şi în 
cel al serviciilor

Or. ro

Amendamentul 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deţinerea şi utilizarea cu succes a 
tehnologiilor de bază de către industria 
europeană reprezintă un factor 
indispensabil pentru consolidarea 
productivităţii şi a capacităţii de inovare 
ale Europei şi pentru a garanta că Europa 
dispune de o economie avansată, durabilă 
şi competitivă, că deţine o poziţie de lider 
în sectoarele aplicării tehnologiilor înalte şi 
că are capacitatea de a dezvolta soluţii 
eficiente pentru provocările societale.
Activităţile de inovare vor fi combinate cu 
C&D, ca parte integrantă a finanţării.

Deţinerea şi utilizarea cu succes a 
tehnologiilor de bază de către industria 
europeană reprezintă un factor 
indispensabil pentru consolidarea 
productivităţii şi a capacităţii de inovare 
ale Europei şi pentru a garanta că Europa 
dispune de o economie avansată, durabilă 
şi competitivă, că deţine o poziţie de lider 
în sectoarele aplicării tehnologiilor înalte şi 
că are capacitatea de a dezvolta soluţii 
eficiente pentru provocările societale.
Activităţile de inovare vor fi combinate cu 
C&D, ca parte integrantă a finanţării.
Proiectele la scară mică şi medie 
beneficiază de o atenţie substanţială.

Or. en
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Amendamentul 460
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deţinerea şi utilizarea cu succes a 
tehnologiilor de bază de către industria 
europeană reprezintă un factor 
indispensabil pentru consolidarea 
productivităţii şi a capacităţii de inovare 
ale Europei şi pentru a garanta că Europa 
dispune de o economie avansată, durabilă 
şi competitivă, că deţine o poziţie de lider 
în sectoarele aplicării tehnologiilor înalte şi 
că are capacitatea de a dezvolta soluţii 
eficiente pentru provocările societale.
Activităţile de inovare vor fi combinate cu 
C&D, ca parte integrantă a finanţării.

Deţinerea şi utilizarea cu succes a 
tehnologiilor de bază de către serviciile şi
industria europeană reprezintă un factor 
indispensabil pentru consolidarea 
productivităţii şi a capacităţii de inovare 
ale Europei şi pentru a garanta că Europa 
dispune de o economie avansată, durabilă 
şi competitivă, că deţine o poziţie de lider 
în sectoarele aplicării tehnologiilor înalte şi 
că are capacitatea de a dezvolta soluţii 
eficiente pentru provocările societale.
Activităţile de inovare vor fi combinate cu 
C&D, ca parte integrantă a finanţării.
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Amendamentul 461
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O componentă majoră a „poziţiei de lider 
în ceea ce priveşte tehnologiile generice şi 
industriale” o reprezintă tehnologiile 
generice esenţiale (TGE), incluzând micro-
şi nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate şi sistemele de 
producţie avansate. Multe produse 
inovatoare încorporează mai multe dintre 
aceste tehnologii simultan, sub forma unei 
componente sau a unor componente 

O componentă majoră a „poziţiei de lider 
în ceea ce priveşte tehnologiile generice şi 
industriale” o reprezintă tehnologiile 
generice esenţiale (TGE), incluzând micro-
şi nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate şi sistemele de 
producţie avansate. Multe produse 
inovatoare încorporează mai multe dintre 
aceste tehnologii simultan, sub forma unei 
componente sau a unor componente 
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integrate. Deşi fiecare tehnologie oferă 
inovaţii tehnologice, beneficiul acumulat 
care rezultă din combinarea mai multor 
tehnologii generice poate, de asemenea, 
aduce cu sine salturi tehnologice.
Utilizarea unor tehnologii generice 
esenţiale transversale va spori 
competitivitatea şi impactul produselor.
Prin urmare, se vor exploata numeroasele 
interacţiuni dintre aceste tehnologii. Se va 
oferi un sprijin specific proiectelor-pilot şi 
proiectelor demonstrative pe scară mai 
mare.

integrate. Deşi fiecare tehnologie oferă 
inovaţii tehnologice, beneficiul acumulat 
care rezultă din combinarea mai multor 
tehnologii generice poate, de asemenea, 
aduce cu sine salturi tehnologice.
Utilizarea unor tehnologii generice 
esenţiale transversale va spori 
competitivitatea şi impactul produselor.
Prin urmare, se vor exploata numeroasele 
interacţiuni dintre aceste tehnologii.

Or. en

Amendamentul 462
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O componentă majoră a „poziţiei de lider 
în ceea ce priveşte tehnologiile generice şi 
industriale” o reprezintă tehnologiile 
generice esenţiale (TGE), incluzând micro-
şi nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate şi sistemele de 
producţie avansate. Multe produse 
inovatoare încorporează mai multe dintre 
aceste tehnologii simultan, sub forma unei 
componente sau a unor componente 
integrate. Deşi fiecare tehnologie oferă 
inovaţii tehnologice, beneficiul acumulat 
care rezultă din combinarea mai multor 
tehnologii generice poate, de asemenea, 
aduce cu sine salturi tehnologice.
Utilizarea unor tehnologii generice 
esenţiale transversale va spori 
competitivitatea şi impactul produselor.
Prin urmare, se vor exploata numeroasele 
interacţiuni dintre aceste tehnologii. Se va 
oferi un sprijin specific proiectelor-pilot şi 

Un element major al componentei „Poziţia 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
şi industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esenţiale (TGE), şi anume micro-
şi nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate şi sistemele de 
producţie avansate. Multe produse 
inovatoare încorporează mai multe dintre 
aceste tehnologii simultan, sub forma unei 
componente sau a unor componente 
integrate, precum şi un volum imens de 
rezultate provenite din cercetarea 
ştiinţifică de bază, în special din 
matematică. Deşi fiecare tehnologie oferă 
inovaţii tehnologice, beneficiul acumulat 
care rezultă din combinarea mai multor 
tehnologii generice şi instrumente 
matematice poate, de asemenea, aduce cu 
sine salturi tehnologice. Utilizarea unor 
tehnologii generice esenţiale transversale 
va spori competitivitatea şi impactul 
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proiectelor demonstrative pe scară mai 
mare.

produselor. Prin urmare, se vor exploata 
numeroasele interacţiuni dintre aceste 
tehnologii şi rezultatele ştiinţifice de bază.
Se va oferi un sprijin specific proiectelor-
pilot şi proiectelor demonstrative pe scară 
mai mare.

Or. en

Amendamentul 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 4
COM(2011) 811.
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O componentă majoră a „poziţiei de lider 
în ceea ce priveşte tehnologiile generice şi 
industriale” o reprezintă tehnologiile 
generice esenţiale (TGE), incluzând micro-
şi nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate şi sistemele de 
producţie avansate. Multe produse 
inovatoare încorporează mai multe dintre 
aceste tehnologii simultan, sub forma unei 
componente sau a unor componente 
integrate. Deşi fiecare tehnologie oferă 
inovaţii tehnologice, beneficiul acumulat 
care rezultă din combinarea mai multor 
tehnologii generice poate, de asemenea, 
aduce cu sine salturi tehnologice.
Utilizarea unor tehnologii generice 
esenţiale transversale va spori 
competitivitatea şi impactul produselor.
Prin urmare, se vor exploata numeroasele 
interacţiuni dintre aceste tehnologii. Se va 
oferi un sprijin specific proiectelor-pilot şi 
proiectelor demonstrative pe scară mai 
mare.

O componentă majoră a „poziţiei de lider 
în ceea ce priveşte tehnologiile generice şi 
industriale” o reprezintă tehnologiile 
generice esenţiale (TGE), incluzând micro-
şi nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
acvatehnologiile, materialele avansate şi 
sistemele de producţie avansate. Multe 
produse inovatoare încorporează mai multe 
dintre aceste tehnologii simultan, sub 
forma unei componente sau a unor 
componente integrate. Deşi fiecare 
tehnologie oferă inovaţii tehnologice, 
beneficiul acumulat care rezultă din 
combinarea mai multor tehnologii generice 
poate, de asemenea, aduce cu sine salturi 
tehnologice. Utilizarea unor tehnologii 
generice esenţiale transversale va spori 
competitivitatea şi impactul produselor.
Prin urmare, se vor exploata numeroasele 
interacţiuni dintre aceste tehnologii. Se va 
oferi un sprijin specific proiectelor-pilot şi 
proiectelor demonstrative pe scară mai 
mare.

Or. en
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Amendamentul 464
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul va pune accentul, în special, pe 
stadiile precomercial şi precompetitiv.
Finanţarea urmăreşte găsirea unor soluţii 
pentru barierele tehnologice comune, mai 
curând decât identificarea unor 
câştigători sau finanţarea unor anumite 
linii de producţie şi a activităţilor unei 
singure întreprinderi. Activităţile vor fi 
concepute pentru a sprijini 
competitivitatea industrială, stimulând 
sectorul industrial să-şi amelioreze, în 
special, resursele şi eficienţa energetică şi 
să-şi mărească investiţiile în cercetare şi 
inovare.

Or. en

Amendamentul 465
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile de inovare vor include
integrarea tehnologiilor individuale, 
demonstraţii ale capacităţii de a realiza şi 
pune la dispoziţie produse şi servicii 
inovatoare, utilizatori şi clienţi pilot care să 
testeze fezabilitatea şi valoarea adăugată, 
precum şi demonstraţii pe scară largă 
pentru a facilita preluarea pe piaţă a 
rezultatelor cercetării.

Activităţile de inovare vor include 
integrarea tehnologiilor individuale, 
demonstraţii ale capacităţii de a realiza şi 
pune la dispoziţie produse şi servicii 
inovatoare, utilizatori şi clienţi pilot care să 
testeze fezabilitatea şi valoarea adăugată, 
precum şi demonstraţii pe scară largă 
pentru a facilita preluarea pe piaţă a 
rezultatelor cercetării. De asemenea, este 
important să se promoveze la nivel 
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european, de jos în sus, abordări de 
inovare în colaborare, revoluţionare şi 
incrementale, atât digitale cât şi fizice, 
mobilitatea tinerilor inovatori, precum şi 
incubatoarele/acceleratoarele.

Or. en

Amendamentul 466
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile de inovare vor include 
integrarea tehnologiilor individuale, 
demonstraţii ale capacităţii de a realiza şi 
pune la dispoziţie produse şi servicii 
inovatoare, utilizatori şi clienţi pilot care să 
testeze fezabilitatea şi valoarea adăugată, 
precum şi demonstraţii pe scară largă 
pentru a facilita preluarea pe piaţă a 
rezultatelor cercetării.

Activităţile de inovare vor include 
integrarea tehnologiilor individuale, 
demonstraţii ale capacităţii de a realiza şi 
pune la dispoziţie produse şi servicii 
inovatoare, utilizatori şi clienţi pilot care să 
testeze fezabilitatea şi valoarea adăugată, 
precum şi demonstraţii pe scară largă 
pentru a facilita preluarea pe piaţă a 
rezultatelor cercetării. Cele apropiate 
activităţilor pieţei sunt finanţate îndeosebi 
prin instrumente financiare.

Or. en

Amendamentul 467
András Gyürk

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activităţile de inovare vor include 
integrarea tehnologiilor individuale, 
demonstraţii ale capacităţii de a realiza şi 
pune la dispoziţie produse şi servicii 
inovatoare, utilizatori şi clienţi pilot care să 

Activităţile de inovare vor include 
integrarea tehnologiilor individuale, 
demonstraţii ale capacităţii de a realiza şi 
pune la dispoziţie produse şi servicii 
inovatoare, utilizatori şi clienţi pilot care să 
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testeze fezabilitatea şi valoarea adăugată,
precum şi demonstraţii pe scară largă 
pentru a facilita preluarea pe piaţă a 
rezultatelor cercetării.

testeze fezabilitatea şi valoarea adăugată, 
demonstraţii pe scară largă pentru a facilita 
preluarea pe piaţă a rezultatelor cercetării 
şi implementarea proiectelor de 
dimensiuni mici şi mijlocii pentru a 
deschide calea proiectelor de mare 
anvergură.

Or. en

Amendamentul 468
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în ceea ce priveşte 
nanotehnologia şi biotehnologia, 
implicarea părţilor interesate şi a publicului 
general va avea obiectivul de a informa în 
legătură cu beneficiile şi riscurile.
Evaluarea siguranţei şi gestionarea 
riscurilor globale în utilizarea acestor 
tehnologii vor fi abordate în mod 
sistematic.

În special în ceea ce priveşte 
nanotehnologia şi biotehnologia, 
implicarea părţilor interesate şi a publicului 
general va avea obiectivul de a informa în 
legătură cu beneficiile şi riscurile.
Evaluarea siguranţei şi gestionarea 
riscurilor globale în utilizarea acestor 
tehnologii vor fi abordate în mod 
sistematic. Se vor elabora criterii şi 
proceduri transparente pentru a se 
evalua, într-un stadiu incipient de 
dezvoltare, nivelul de dorinţă şi 
acceptabilitate socială a noilor tehnologii.

Or. en

Amendamentul 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 12 – liniuţa 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- elaborarea şi utilizarea unor metode de 
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testare mai predictive şi mai pertinente 
pentru realităţile vieţii umane, pentru 
evaluarea riscurilor şi cercetarea 
medicală;

Or. fr

Justificare

Scopul elaborării şi utilizării unor metode de testare mai predictive şi mai pertinente este 
îndeplinirea obiectivului comun, la nivel internaţional, de a face testele de siguranţă şi de 
cercetare medicală mai eficiente, mai ieftine şi mai pertinente pentru realităţile vieţii umane.

Amendamentul 470
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 12 – liniuţa 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- elaborarea şi aplicarea unor instrumente 
predictive şi aplicabile omului pentru 
testarea siguranţei, evaluarea riscurilor şi 
cercetarea medicală;

Or. en

Amendamentul 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 12 – liniuţa 3a (nouă)
COM(2011) 811.
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 12 – liniuţa 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- acvatehnologiile;

Or. en
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Amendamentul 472
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O serie de linii de activitate vor viza 
problemele legate de poziţia de lider 
industrial şi tehnologic în domeniul TIC şi 
vor acoperi strategiile generale în materie 
de cercetare şi inovare în acest domeniu, în 
special:

O serie de linii de activitate vor viza 
problemele legate de poziţia de lider 
industrial şi tehnologic în domeniul TIC şi 
vor acoperi standardele şi protocoalele 
TIC, precum şi strategiile generale în 
materie de cercetare şi inovare în acest 
domeniu, în special:

Or. ro

Amendamentul 473
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.1. O nouă generaţie de componente şi 
sisteme: ingineria unor componente şi
sisteme integrate inteligente avansate

1.1.1. O nouă generaţie de componente şi 
sisteme: ingineria unor sisteme
informaţionale şi a unor sisteme şi 
componente integrate inteligente avansate

Or. fr

Amendamentul 474
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a menţine şi consolida 
poziţia de lider a Europei în sectorul 

Obiectivul este de a menţine şi consolida 
poziţia de lider a Europei în sectorul 
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tehnologiilor legate de componentele şi
sistemele integrate inteligente. Sunt incluse 
şi micro-nano-bio sistemele, electronica 
organică, integrarea pe scară largă, 
tehnologiile aflate la baza internetului 
obiectelor (Internet of Things – IoT), 
inclusiv platforme care să sprijine 
furnizarea de servicii avansate, sistemele 
integrate inteligente, sistemele de sisteme 
şi ingineria sistemelor complexe.

tehnologiilor legate de sistemele 
informaţionale majore şi sistemele şi 
componentele integrate inteligente. Sunt 
incluse şi micro-nano-bio sistemele, 
electronica organică, integrarea pe scară 
largă, tehnologiile aflate la baza 
internetului obiectelor (Internet of Things –
IoT), inclusiv platforme care să sprijine 
furnizarea de servicii avansate, sistemele 
integrate inteligente, sistemele de sisteme 
şi ingineria sistemelor complexe.

Or. fr

Amendamentul 475
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a menţine şi consolida 
poziţia de lider a Europei în sectorul 
tehnologiilor legate de componentele şi 
sistemele integrate inteligente. Sunt incluse 
şi micro-nano-bio sistemele, electronica 
organică, integrarea pe scară largă, 
tehnologiile aflate la baza internetului 
obiectelor (Internet of Things – IoT), 
inclusiv platforme care să sprijine 
furnizarea de servicii avansate, sistemele 
integrate inteligente, sistemele de sisteme 
şi ingineria sistemelor complexe.

Obiectivul este de a menţine şi consolida 
poziţia de lider a Europei în sectorul 
tehnologiilor legate de componentele şi 
sistemele integrate inteligente. Sunt incluse 
şi micro-nano-bio sistemele, electronica 
organică, calculul cuantic, integrarea pe 
scară largă, tehnologiile aflate la baza 
internetului obiectelor (Internet of Things –
IoT), inclusiv platforme care să sprijine 
furnizarea de servicii avansate, senzorii,
sistemele integrate inteligente, sistemele 
distribuite şi sistemele de sisteme şi 
ingineria sistemelor complexe.

Or. en

Amendamentul 476
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a menţine şi consolida 
poziţia de lider a Europei în sectorul 
tehnologiilor legate de componentele şi 
sistemele integrate inteligente. Sunt incluse 
şi micro-nano-bio sistemele, electronica 
organică, integrarea pe scară largă, 
tehnologiile aflate la baza internetului 
obiectelor (Internet of Things – IoT), 
inclusiv platforme care să sprijine 
furnizarea de servicii avansate, sistemele 
integrate inteligente, sistemele de sisteme 
şi ingineria sistemelor complexe.

Obiectivul este de a menţine şi consolida 
poziţia de lider a Europei în sectorul 
tehnologiilor legate de componentele şi 
sistemele integrate inteligente. Sunt incluse 
şi micro-nano-bio sistemele, electronica 
organică, biologia sistemelor 
computaţionale, integrarea pe scară largă, 
tehnologiile aflate la baza internetului 
obiectelor (Internet of Things – IoT), 
inclusiv platforme care să sprijine 
furnizarea de servicii avansate, sistemele 
integrate inteligente, sistemele de sisteme 
şi ingineria sistemelor complexe.

Or. en

Amendamentul 477
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a susţine crearea de 
active europene în arhitectura 
procesoarelor şi sistemelor, tehnologiile de 
interconectare şi localizare a datelor, cloud 
computing, calcul paralel şi software de 
simulare pentru toate segmentele de piaţă 
ale calculului.

Obiectivul este de a susţine crearea de 
active europene în arhitectura 
procesoarelor şi sistemelor, tehnologiile de 
interconectare şi localizare a datelor, cloud 
computing, calculul intensiv pe scară 
largă, „marile volume de date”, calcul 
paralel şi software de simulare pentru toate 
segmentele de piaţă ale calculului.

Or. en

Amendamentul 478
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a consolida 
competitivitatea industriei europene în ceea 
ce priveşte elaborarea, deţinerea şi 
conturarea internetului de nouă generaţie, 
care va înlocui treptat web-ul actual, 
reţelele fixe şi mobile şi infrastructurile de 
servicii şi va permite interconectarea a 
trilioane de dispozitive (IoT) prin 
intermediul unor operatori şi domenii 
multiple, schimbând astfel modul de a 
comunica, consulta şi utiliza cunoştinţele.
Aceasta include C&D în materie de reţele, 
software şi servicii, securitate cibernetică, 
confidenţialitate şi încredere, comunicaţii 
fără fir şi toate reţelele optice, tehnologii 
multimedia interactive prin imersiune şi 
întreprinderile conectate ale viitorului.

Obiectivul este de a consolida 
competitivitatea industriei europene în ceea 
ce priveşte elaborarea, deţinerea şi 
conturarea internetului de nouă generaţie, 
care va înlocui treptat web-ul actual, 
reţelele fixe şi mobile şi infrastructurile de 
servicii şi va permite interconectarea a 
trilioane de dispozitive (IoT) prin 
intermediul unor operatori şi domenii 
multiple, schimbând astfel modul de a 
comunica, consulta şi utiliza cunoştinţele.
Aceasta include C&D în materie de reţele, 
infrastructuri, software şi servicii, 
securitate cibernetică, confidenţialitate şi 
încredere, comunicaţii fără fir şi toate 
reţelele optice, tehnologii multimedia 
interactive prin imersiune şi întreprinderile 
conectate ale viitorului. Se va acorda 
sprijin, în special, cercetării şi dezvoltării 
de sisteme deschise şi sisteme distributive.

Or. en

Amendamentul 479
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a consolida 
competitivitatea industriei europene în ceea 
ce priveşte elaborarea, deţinerea şi 
conturarea internetului de nouă generaţie, 
care va înlocui treptat web-ul actual, 
reţelele fixe şi mobile şi infrastructurile de 
servicii şi va permite interconectarea a 
trilioane de dispozitive (IoT) prin 
intermediul unor operatori şi domenii 
multiple, schimbând astfel modul de a 
comunica, consulta şi utiliza cunoştinţele.
Aceasta include C&D în materie de reţele, 

Obiectivul este de a consolida 
competitivitatea industriei europene în ceea 
ce priveşte elaborarea, deţinerea şi 
conturarea internetului de nouă generaţie, 
care va înlocui treptat web-ul actual, 
reţelele fixe şi mobile şi infrastructurile de 
servicii şi va permite interconectarea a 
trilioane de dispozitive (IoT) prin 
intermediul unor operatori şi domenii 
multiple, schimbând astfel modul de a 
comunica, consulta şi utiliza cunoştinţele.
Aceasta include C&D în materie de reţele, 
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software şi servicii, securitate cibernetică, 
confidenţialitate şi încredere, comunicaţii 
fără fir şi toate reţelele optice, tehnologii 
multimedia interactive prin imersiune şi 
întreprinderile conectate ale viitorului.

software şi servicii, securitate cibernetică, 
confidenţialitate, încredere şi implicaţii 
sociale, comunicaţii fără fir şi toate reţelele 
optice, tehnologii multimedia interactive 
prin imersiune şi întreprinderile conectate 
ale viitorului.

Or. en

Amendamentul 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.4 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4. Tehnologii ale conţinutului şi 
gestionarea informaţiilor: TIC pentru 
conţinut digital şi creativitate

1.1.4. Tehnologii ale conţinutului şi 
gestionarea informaţiilor: TIC pentru 
conţinut digital, industrii culturale, 
inclusiv patrimoniul cultural şi turismul şi
creativitatea

Or. en

Amendamentul 481
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este acela de a oferi 
profesioniştilor şi cetăţenilor noi 
instrumente pentru a crea, exploata şi 
păstra toate formele de conţinut digital în 
orice limbă şi de a modeliza, analiza şi 
vizualiza cantităţi mari de date, inclusiv 
date corelate. Aceasta include noile 
tehnologii privind limbile, învăţarea, 
interacţiunea, conservarea digitală, accesul 
la conţinut şi analiza acestuia; sistemele 

Obiectivul este acela de a oferi 
profesioniştilor şi cetăţenilor noi 
instrumente pentru a crea, exploata şi 
păstra toate formele de conţinut digital în 
orice limbă şi de a modeliza, analiza şi 
vizualiza cantităţi mari de date, inclusiv 
date corelate. Aceasta include noile 
tehnologii privind limbile, învăţarea, 
interacţiunea (inclusiv interfaţele tactile, 
vocale şi biologice), conservarea şi 
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inteligente de gestionare a informaţiilor 
bazate pe explorarea de date avansată, 
învăţarea automatizată, analiza statistică şi 
informatica vizuală.

reconstruirea digitală, accesul la conţinut 
şi analiza acestuia; sistemele inteligente de 
gestionare a informaţiilor bazate pe 
explorarea de date avansată, „manipularea 
marilor volume de date”, învăţarea şi 
cunoştinţele automatizate, analiza 
statistică şi informatica vizuală.

Or. en

Amendamentul 482
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este acela de a oferi 
profesioniştilor şi cetăţenilor noi 
instrumente pentru a crea, exploata şi 
păstra toate formele de conţinut digital în 
orice limbă şi de a modeliza, analiza şi 
vizualiza cantităţi mari de date, inclusiv 
date corelate. Aceasta include noile 
tehnologii privind limbile, învăţarea, 
interacţiunea, conservarea digitală, accesul 
la conţinut şi analiza acestuia; sistemele 
inteligente de gestionare a informaţiilor 
bazate pe explorarea de date avansată, 
învăţarea automatizată, analiza statistică şi 
informatica vizuală.

Obiectivul este acela de a oferi 
profesioniştilor şi cetăţenilor noi 
instrumente pentru a crea, exploata şi 
păstra toate formele de conţinut digital în 
orice limbă şi de a modeliza, analiza şi 
vizualiza cantităţi mari de date, inclusiv 
date corelate. Aceasta include noile 
tehnologii privind limbile, învăţarea, 
interacţiunea, conservarea digitală, accesul 
la resursele culturale, accesul la conţinut 
şi analiza acestuia; sistemele inteligente de 
gestionare a informaţiilor bazate pe 
explorarea de date avansată, învăţarea 
automatizată, analiza statistică şi 
informatica vizuală.

Or. it

Amendamentul 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este acela de a oferi 
profesioniştilor şi cetăţenilor noi 
instrumente pentru a crea, exploata şi 
păstra toate formele de conţinut digital în 
orice limbă şi de a modeliza, analiza şi 
vizualiza cantităţi mari de date, inclusiv 
date corelate. Aceasta include noile 
tehnologii privind limbile, învăţarea, 
interacţiunea, conservarea digitală, accesul 
la conţinut şi analiza acestuia; sistemele 
inteligente de gestionare a informaţiilor 
bazate pe explorarea de date avansată, 
învăţarea automatizată, analiza statistică şi 
informatica vizuală.

Obiectivul este acela de a oferi 
profesioniştilor şi cetăţenilor noi 
instrumente pentru a crea, exploata şi 
păstra toate formele de conţinut digital în 
orice limbă şi de a modeliza, analiza şi 
vizualiza cantităţi mari de date, inclusiv 
date corelate. Aceasta include noile 
tehnologii privind limbile, învăţarea, 
interacţiunea, conservarea digitală, accesul 
la conţinut şi analiza acestuia; sistemele 
inteligente de gestionare a informaţiilor 
bazate pe explorarea de date avansată în 
domenii precum turismul, învăţarea 
automatizată, analiza statistică şi 
informatica vizuală.

Or. en

Amendamentul 484
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a consolida poziţia de 
lider în sectorul industrial şi ştiinţific a 
Europei în ceea ce priveşte robotica 
industrială şi de asistenţă, sistemele 
cognitive, interfeţele avansate şi spaţiile 
inteligente şi maşinile sensibile, 
valorificând creşterea performanţei 
sistemelor de calcul şi reţelelor, precum şi 
progresele privind capacitatea de a crea 
sisteme care pot să înveţe, să se adapteze şi 
să reacţioneze.

Obiectivul este de a consolida poziţia de 
lider în sectorul industrial şi ştiinţific a 
Europei în ceea ce priveşte robotica 
industrială şi de asistenţă, sistemele 
cognitive, inteligenţa artificială şi 
neuroştiinţele, interfeţele avansate şi 
spaţiile inteligente şi maşinile sensibile, 
valorificând miniaturizarea şi creşterea 
performanţei sistemelor de calcul şi 
reţelelor, precum şi progresele privind 
capacitatea de a crea sisteme care pot să 
înveţe, să se adapteze şi să reacţioneze.

Or. en
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Amendamentul 485
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se preconizează că aceste şase linii majore 
de activitate vor acoperi întreaga gamă de 
nevoi. Acestea ar include poziţia de lider în 
sectorul industrial în ceea ce priveşte 
soluţiile generice bazate pe TIC, produsele 
şi serviciile necesare pentru a aborda 
provocările societale majore precum şi 
strategiile de cercetare şi inovare în 
domeniul TIC axate pe aplicaţii care vor fi 
sprijinite împreună cu provocările societale 
relevante.

Se preconizează că aceste şapte linii 
majore de activitate vor acoperi întreaga 
gamă de nevoi. Acestea ar include poziţia 
de lider în sectorul industrial în ceea ce 
priveşte soluţiile generice bazate pe TIC, 
produsele şi serviciile necesare pentru a 
aborda provocările societale majore 
precum şi strategiile de cercetare şi inovare 
în domeniul TIC axate pe aplicaţii care vor 
fi sprijinite împreună cu provocările 
societale relevante.

Or. en

Amendamentul 486
Philippe Lamberts (PPE)
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul celor şase mari linii de activitate 
sunt incluse, de asemenea, infrastructuri 
TIC de cercetare specifice, cum ar fi 
laboratoarele vii pentru experimentarea pe 
scară largă şi infrastructuri pentru 
tehnologiile generice esenţiale şi integrarea 
lor în produse avansate şi sisteme 
inteligente inovatoare, inclusiv 
echipamente, instrumente, servicii de 
sprijin, camere curate şi accesul la 
turnătorii pentru crearea de prototipuri.

În cadrul celor şapte mari linii de activitate 
sunt incluse, de asemenea, infrastructuri 
TIC de cercetare specifice, cum ar fi 
laboratoarele vii pentru experimentarea pe 
scară largă şi infrastructuri pentru 
tehnologiile generice esenţiale şi integrarea 
lor în produse avansate şi sisteme 
inteligente inovatoare, inclusiv 
echipamente, instrumente, servicii de 
sprijin, camere curate şi accesul la 
turnătorii pentru crearea de prototipuri.
Finanţarea Uniunii va fi acordată în 
beneficiul instalaţiilor comune şi 
infrastructurii deschise mai multor actori, 
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inclusiv, în special, firmele mici şi 
mijlocii.

Or. en

Amendamentul 487
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.6 – paragraful 3a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
persanelor fizice şi, în special, dreptul lor 
la viaţa privată constituie un aspect 
esenţial în UE. Orizont 2020 sprijină 
cercetarea şi dezvoltarea sistemelor care 
le pot oferi cetăţenilor europeni controlul 
deplin al comunicaţiilor lor.

Or. en

Amendamentul 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.6a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.6a. Provocări normative şi economice 
viitoare:
Obiectivul este de a cerceta cum şi unde 
ar putea fi nevoie de noi cadre de 
reglementare potrivite noilor relaţii dintre 
cetăţeni şi societăţile lor, precum şi dintre 
pieţe şi consumatori. Acest lucru include 
cercetare din mai multe discipline 
ştiinţifice, care combină analiza juridică 
cu repercusiunile economice, culturale şi 
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sociale ale schimbărilor tehnologice.

Or. en

Amendamentul 489
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. Nanotehnologiile 1.2. Nanotehnologiile şi optica cuantică

Or. en

Amendamentul 490
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea şi integrarea cunoştinţelor la 
punctele de convergenţă dintre diferite 
discipline ştiinţifice, în scopul de a obţine 
produse complet noi care să aducă soluţii 
durabile într-un număr mare de sectoare.

Crearea şi integrarea cunoştinţelor la 
punctele de convergenţă dintre diferite 
discipline ştiinţifice, în scopul de a obţine 
produse complet noi care să aducă soluţii 
durabile într-un număr mare de sectoare, 
ţinând seama de principiul precauţiei.

Or. en

Amendamentul 491
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – teza 
introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Asigurarea unei dezvoltări şi aplicări 
a nanotehnologiilor, în condiţii de 
siguranţă

1.2.2. Asigurarea unei dezvoltări şi aplicări 
a nanotehnologiilor şi opticii cuantice, în 
condiţii de siguranţă

Or. en

Amendamentul 492
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cunoştinţelor ştiinţifice privind 
impactul potenţial al nanotehnologiilor 
asupra sănătăţii sau asupra mediului, 
pentru o guvernanţă proactivă şi
fundamentată ştiinţific în acest domeniu şi 
furnizarea unor instrumente şi platforme 
validate ştiinţific pentru evaluarea şi 
gestionarea pericolelor, a expunerii şi 
riscurilor, de-a lungul întregului ciclu de 
viaţă al nanomaterialelor şi nanosistemelor.

Promovarea cunoştinţelor ştiinţifice privind 
impactul potenţial al nanotehnologiilor 
asupra sănătăţii sau asupra mediului, 
pentru o guvernanţă proactivă şi 
fundamentată ştiinţific în acest domeniu şi 
în cel al opticii cuantice şi furnizarea unor 
instrumente şi platforme validate ştiinţific 
pentru evaluarea şi gestionarea pericolelor, 
a expunerii şi riscurilor, de-a lungul 
întregului ciclu de viaţă al nanomaterialelor 
şi nanosistemelor.

Or. en

Amendamentul 493
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cunoştinţelor ştiinţifice privind 
impactul potenţial al nanotehnologiilor 
asupra sănătăţii sau asupra mediului, 
pentru o guvernanţă proactivă şi 

Promovarea cunoştinţelor ştiinţifice privind 
impactul potenţial al nanotehnologiilor 
asupra sănătăţii sau asupra mediului, 
pentru o guvernanţă proactivă şi 
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fundamentată ştiinţific în acest domeniu şi 
furnizarea unor instrumente şi platforme 
validate ştiinţific pentru evaluarea şi 
gestionarea pericolelor, a expunerii şi 
riscurilor, de-a lungul întregului ciclu de 
viaţă al nanomaterialelor şi nanosistemelor.

fundamentată ştiinţific în acest domeniu şi 
furnizarea unor instrumente şi platforme 
validate ştiinţific, adaptate, fără utilizarea 
animalelor, pentru evaluarea şi gestionarea 
pericolelor, a expunerii şi riscurilor, de-a 
lungul întregului ciclu de viaţă al 
nanomaterialelor şi nanosistemelor.

Or. en

Amendamentul 494
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.3. Dezvoltarea dimensiunii societale a 
nanotehnologiei

1.2.3. Dezvoltarea dimensiunii societale a 
nanotehnologiei şi a opticii cuantice

Or. en

Amendamentul 495
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi axarea pe guvernanţa 
în domeniul nanotehnologiilor în beneficiul 
societăţii.

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi axarea pe guvernanţa 
în domeniul nanotehnologiilor în beneficiul 
societăţii. Evaluarea acceptabilităţii 
pentru societate a aplicaţiilor specifice ale 
nanotehnologiei, pe lângă evaluarea 
riscurilor.

Or. en
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Amendamentul 496
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi axarea pe guvernanţa 
în domeniul nanotehnologiilor în beneficiul 
societăţii.

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi axarea pe guvernanţa 
în domeniul nanotehnologiilor în beneficiul 
societăţii şi pe atitudinile publicului cu 
privire la nanotehnologii şi la produsele 
conexe.

Or. en

Amendamentul 497
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi axarea pe guvernanţa 
în domeniul nanotehnologiilor în beneficiul 
societăţii.

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi axarea pe guvernanţa 
în domeniul nanotehnologiilor în beneficiul 
societăţii şi pe acceptabilitatea pentru 
societate a aplicaţiilor specifice ale 
nanotehnologiilor.

Or. en

Amendamentul 498
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi axarea pe guvernanţa 
în domeniul nanotehnologiilor în beneficiul 
societăţii.

Abordarea necesităţilor de infrastructură 
umană şi fizică pentru utilizarea 
nanotehnologiilor şi opticii cuantice şi 
axarea pe guvernanţa în domeniul 
nanotehnologiilor şi al opticii cuantice în 
beneficiul societăţii.

Or. en

Amendamentul 499
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Axarea pe noi operaţiuni unitare flexibile, 
scalabile şi repetabile, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi şi a celor 
existente, precum şi aplicarea lor pe scară 
largă pentru a se ajunge la o producţie de 
masă şi unităţi de producţie polivalente 
care să asigure transferul eficient de 
cunoştinţe în inovarea industrială.

Axarea pe noi operaţiuni unitare flexibile, 
scalabile şi repetabile, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi şi a celor 
existente.

Or. en

Amendamentul 500
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 –subpunctul 1.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea privind materialele funcţionale, 
materialele multifuncţionale precum 
materialele cu proprietăţi de autoreparare 
sau biocompatibile şi materialele 

Cercetarea privind materialele funcţionale, 
materialele tehnologice, materialele 
deficitare şi elementele terestre rare,
materialele multifuncţionale precum 
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structurale, pentru inovarea din toate 
sectoarele industriale, în special pentru 
pieţele cu valoare ridicată.

materialele cu proprietăţi de autoreparare 
sau biocompatibile şi materialele 
structurale, pentru inovarea din toate 
sectoarele industriale, în special pentru 
pieţele cu valoare ridicată.

Or. en

Amendamentul 501
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 –subpunctul 1.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare şi dezvoltare în scopul de a 
asigura o valorizare eficientă şi durabilă 
pentru a permite fabricarea la scară 
industrială a produselor viitoare, de 
exemplu în metalurgie sau industria 
chimică.

Cercetare şi dezvoltare în scopul de a 
asigura o valorizare eficientă şi durabilă a 
resurselor pentru a permite fabricarea la 
scară industrială a produselor viitoare, de 
exemplu în metalurgie sau industria 
chimică.

Or. en

Amendamentul 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 –subpunctul 1.3.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elaborarea de noi produse şi aplicaţii şi 
instaurarea unor obiceiuri de consum care 
contribuie la reducerea cererii de energie, 
precum şi facilitarea unei producţii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, precum 
şi intensificarea proceselor, reciclarea, 
depoluarea şi materialele cu o valoare 
adăugată mare obţinute din deşeuri şi prin 
refabricare.

Elaborarea de noi produse şi aplicaţii şi 
instaurarea unor obiceiuri de consum care 
contribuie la reducerea cererii de energie, 
precum şi facilitarea unei producţii cu 
emisii scăzute, precum şi intensificarea 
proceselor, reciclarea, depoluarea şi 
materialele cu o valoare adăugată mare 
obţinute din deşeuri şi prin refabricare.
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Or. en(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Justificare

Conceptul de emisii reduse se referă la reducerea tuturor poluanţilor în aer, venind din 
diferite sectoare, nu numai la dioxid de carbon sau metan. Prin urmare, este pe deplin 
justificată modificarea formulării din emisii scăzute de dioxid de carbon în emisii scăzute, 
care constituie scopul real al acţiunii propuse în document. Cercetarea ar trebui să caute 
modalităţi de a elimina toate gazele cu efect de seră şi pe ceilalţi poluanţi.

Amendamentul 503
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 –subpunctul 1.3.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elaborarea de noi produse şi aplicaţii şi 
instaurarea unor obiceiuri de consum care 
contribuie la reducerea cererii de energie, 
precum şi facilitarea unei producţii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, precum 
şi intensificarea proceselor, reciclarea, 
depoluarea şi materialele cu o valoare 
adăugată mare obţinute din deşeuri şi prin 
refabricare.

Elaborarea de noi produse şi aplicaţii şi 
instaurarea unor obiceiuri de consum care 
contribuie la reducerea cererii de energie, 
precum şi facilitarea unei producţii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, precum 
şi intensificarea proceselor, reciclarea şi 
mineritul urban, depoluarea şi materialele 
cu o valoare adăugată mare obţinute din 
deşeuri şi prin refabricare.

Or. en

Amendamentul 504
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 –subpunctul 1.3.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea design-ului şi dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunităţi de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală ale Europei.

Aplicarea design-ului şi dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunităţi de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală ale Europei. Protejarea 
patrimoniului cultural: evaluarea, 
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monitorizarea şi alegerea materialelor şi 
tehnicilor de conservare, cu referire la 
mediu şi la gestionarea, utilizarea şi 
conservarea energiei, la integrarea în 
peisajul urban contemporan şi istoric şi la 
contextele arheologice şi culturale.

Or. it

Amendamentul 505
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 –subpunctul 1.3.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea design-ului şi dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunităţi de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală ale Europei.

Aplicarea design-ului şi dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunităţi de afaceri, inclusiv 
conservarea patrimoniului şi a 
materialelor cu valoare istorică sau 
culturală ale Europei.

Or. en

Amendamentul 506
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.5a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.5a. Noi materii prime pentru industria 
chimică
Dezvoltarea unei baze alternative de 
materii prime pentru industria chimică, 
pornind de la cărbune, biomasă şi 
deşeuri, până la substituenţi ecologici 
pentru petrol ca sursă de carbon pe 
termen mediu şi lung. Noi tehnologii 
Syngas (tehnologii de gazificare de 
generaţia a treia) sunt necesare pentru a 
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explora o gamă largă de materii prime 
potenţiale.

Or. en

Amendamentul 507
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 –subpunctul 1.3.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cercetare şi dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale, inclusiv a materiilor 
prime esenţiale şi a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Or. en

Justificare

Multe materii prime nu sunt deficitare din punct de vedere geologic, însă sunt vitale din alte 
motive (spre exemplu, dependenţa de importuri, dificultatea în reciclare sau înlocuire). Este 
mai bine să se facă referire la „materii prime vitale” (astfel cum sunt definite în lista UE a 
celor 14 materii prime vitale).

Amendamentul 508
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.1. Promovarea biotehnologiilor de vârf
în calitate de catalizatori ai inovării viitoare

1.4.1. Promovarea biotehnologiilor 
sustenabile în calitate de catalizatori ai 
inovării viitoare

Or. en
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Amendamentul 509
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a crea condiţiile pentru 
ca industria europeană să-şi păstreze 
poziţia de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu şi lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor şi exploatarea convergenţei cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) şi TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum şi 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce priveşte cercetarea şi 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace şi utilizarea în cadrul altor aplicaţii 
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.).

Obiectivul este de a crea condiţiile pentru 
ca industria europeană să-şi păstreze 
poziţia de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu şi lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor şi exploatarea convergenţei cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) şi TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum şi 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce priveşte cercetarea şi 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace şi utilizarea în cadrul altor aplicaţii 
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.) evitând 
interferenţa cu mediul natural şi ţinând 
seama de principiul precauţiei şi de 
principiile eticii.

Or. en

Amendamentul 510
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a crea condiţiile pentru 
ca industria europeană să-şi păstreze 
poziţia de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu şi lung. Sunt incluse 

Obiectivul este de a crea condiţiile pentru 
ca industria europeană să-şi păstreze 
poziţia de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu şi lung. Sunt incluse 
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elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor şi exploatarea convergenţei cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) şi TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum şi 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce priveşte cercetarea şi 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace şi utilizarea în cadrul altor aplicaţii 
(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.).

elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sistemelor, bioinformatica,
biologia sintetică şi exploatarea 
convergenţei cu alte tehnologii generice 
precum nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia), TIC (de exemplu 
bioelectronica) şi biotehnologia plantelor 
şi biotehnologia agricolă. Aceste domenii, 
precum şi alte domenii de vârf, necesită 
măsuri adecvate în ceea ce priveşte 
cercetarea şi dezvoltarea, pentru a facilita 
transferul lor eficace şi utilizarea în cadrul 
altor aplicaţii (sisteme de administrare a 
medicamentelor, biosenzori, biocipuri, 
ingineria genetică bazată pe utilizarea 
plantelor etc.).

Or. en

Justificare

Biologia sistemelor este termenul cel mai general şi ar trebui, prin urmare, să apară primul.

Amendamentul 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – secţiunea II – punctul 1 – subpunctul 1.4.2 – subpunctul 1.4.2 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.2. Procese industriale bazate pe 
biotehnologii

1.4.2. Produse şi procese bazate pe 
biotehnologii

Or. en

Amendamentul 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză şi hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse şi procese 
corespunzătoare necesităţilor industriale şi 
societale, precum şi alternative competitive 
şi îmbunătăţite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; pe de altă parte, valorificarea 
întregului potenţial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea şi 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice şi metabolice, 
concepţia bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte şi în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităţilor 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilităţii tehnico-economice a 
produselor şi proceselor elaborate.

Obiectivul este dublu: în principal, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză şi hârtie, materiale textile, 
amidon, producţia vegetală şi prelucrarea 
alimentelor) să elaboreze noi produse şi 
procese corespunzătoare necesităţilor 
agricole, de acvacultură, industriale şi 
societale, precum şi alternative competitive 
şi îmbunătăţite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; în plus, valorificarea întregului 
potenţial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea şi 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice şi metabolice, 
concepţia bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte şi în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităţilor 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilităţii tehnico-economice a 
produselor şi proceselor elaborate.

Or. en

Amendamentul 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziţii de lider şi a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăţi optimizate şi cu aplicaţii care să 

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, biologia 
sistemelor, genomică, metagenomică, 
proteomică, fenomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziţii de lider şi a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
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depăşească alternativele convenţionale, 
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii, precum şi 
susţinerea elaborării unor soluţii bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenţei 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

proprietăţi optimizate şi cu aplicaţii care să 
depăşească alternativele convenţionale, 
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii, precum şi 
susţinerea elaborării unor soluţii bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenţei 
medicale (de exemplu, dispozitive de 
diagnosticare farmaceutică, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale, 
produse de origine vegetală şi animală 
mai sănătoase pentru o alimentaţie 
sănătoasă etc.).

Or. en

Amendamentul 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză şi hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse şi procese 
corespunzătoare necesităţilor industriale şi 
societale, precum şi alternative competitive 
şi îmbunătăţite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; pe de altă parte, valorificarea 
întregului potenţial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea şi 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice şi metabolice, 
concepţia bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte şi în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităţilor 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilităţii tehnico-economice a 

Obiectivul este dublu: de a permite 
industriei europene (de exemplu industria 
chimică, sănătate, minerit, energie, 
celuloză şi hârtie, materiale textile, 
amidon, producţia vegetală şi prelucrarea 
alimentelor) să elaboreze noi produse şi 
procese corespunzătoare necesităţilor 
agriculturii, pescuitului, industriei şi 
societăţii, precum şi alternative 
competitive şi îmbunătăţite bazate pe 
biotehnologie care să le înlocuiască pe cele 
utilizate în general; în plus, valorificarea 
întregului potenţial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea şi 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice şi metabolice, 
concepţia bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte şi în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităţilor 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilităţii tehnico-economice a 
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produselor şi proceselor elaborate. produselor şi proceselor elaborate.

Or. en

Justificare

Este important să se completeze lista prin adăugirea biotehnologiei destinate producţiei 
vegetale, precum şi a agriculturii şi acvaculturii.

Amendamentul 515
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză şi hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse şi procese 
corespunzătoare necesităţilor industriale şi 
societale, precum şi alternative competitive 
şi îmbunătăţite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; pe de altă parte, valorificarea 
întregului potenţial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea şi 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice şi metabolice, 
concepţia bioproceselor, fermentarea
avansată, prelucrarea în amonte şi în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităţilor 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilităţii tehnico-economice a 
produselor şi proceselor elaborate.

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, ingineria 
genetică bazată pe utilizarea plantelor,
minerit, energie, celuloză şi hârtie, 
materiale textile, amidon, prelucrarea 
alimentelor) să elaboreze noi produse şi 
procese corespunzătoare necesităţilor 
industriale şi societale, precum şi 
alternative competitive şi îmbunătăţite 
bazate pe biotehnologie care să le 
înlocuiască pe cele utilizate în general; pe 
de altă parte, valorificarea întregului 
potenţial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea şi 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice şi metabolice, 
concepţia bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte şi în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităţilor 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilităţii tehnico-economice a 
produselor şi proceselor elaborate.

Or. en
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Amendamentul 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziţii de lider şi a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăţi optimizate şi cu aplicaţii care să 
depăşească alternativele convenţionale, 
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii,

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziţii de lider şi a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăţi optimizate şi cu aplicaţii care să 
depăşească alternativele convenţionale,
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii; Vor fi 
susţinute cu prioritate noile metode de 
diagnosticare, în cazul în care sunt deja 
disponibile sau urmează să fie dezvoltate 
metode de prevenţie şi diagnosticare 
pentru pacientul în cauză.

Or. de

Amendamentul 517
András Gyürk

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziţii de lider şi a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare, metabolomica, sisteme de 
expresie, biblioteci chimice şi analiză de 
reţele) care să contribuie la crearea unei 
poziţii de lider şi a unui avantaj competitiv 
al unui număr mare de sectoare economice.
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proprietăţi optimizate şi cu aplicaţii care să 
depăşească alternativele convenţionale, 
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii, precum şi 
susţinerea elaborării unor soluţii bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenţei 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

Sunt incluse aspecte precum promovarea 
creării de bioresurse cu proprietăţi 
optimizate şi cu aplicaţii care să 
depăşească alternativele convenţionale, 
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii, precum şi 
susţinerea elaborării unor soluţii bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenţei 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

Or. en

Amendamentul 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziţii de lider şi a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăţi optimizate şi cu aplicaţii care să 
depăşească alternativele convenţionale, 
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii, precum şi 
susţinerea elaborării unor soluţii bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenţei 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.)..

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, biologia 
sistemelor, genomică, metagenomică, 
proteomică, fenomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziţii de lider şi a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăţi optimizate şi cu aplicaţii care să 
depăşească alternativele convenţionale, 
modalităţile de explorare, înţelegere şi 
exploatare durabilă a biodiversităţii terestre 
şi marine pentru noi aplicaţii; precum şi 
susţinerea elaborării unor soluţii bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenţei 
medicale (de exemplu, dispozitive de 
diagnosticare farmaceutică, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale, 
produse de origine vegetală şi animală 
mai sănătoase pentru o alimentaţie 
sănătoasă etc.).

Or. en
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Amendamentul 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3 – paragraful 1a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea medicinii personalizate 
pentru boli grave
Medicina personalizată trebuie dezvoltată 
pentru a genera noi strategii preventive şi 
terapeutice care să poată fi adaptate la 
cerinţele pacienţilor, astfel încât să 
sporească gradul de prevenire şi de 
depistare precoce a bolilor. Factorii care 
influenţează procesul de luare a deciziilor 
terapeutice trebuie identificaţi, bine 
explicaţi şi dezvoltaţi prin cercetare.

Or. en

Amendamentul 520
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.3a. Abordarea aspectelor de mediu, de 
societate şi etice
Obiectivul este acela de a lua în 
considerare aspectele ambientale, 
societale şi etice legate de anumite tipuri 
de tehnologii, prin elaborarea unor 
procese de evaluare care să includă 
consultarea largă a părţilor interesate;

Or. en
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Amendamentul 521
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea creşterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producţia orientată în funcţie 
de costuri la o abordare ce urmăreşte să 
creeze o valoare adăugată mare. Pentru 
aceasta, este necesar să se răspundă 
provocării de a produce mai mult
consumând mai puţine materiale, utilizând 
mai puţină energie şi creând mai puţine 
deşeuri şi poluare. Se va pune accentul pe 
realizarea şi integrarea sistemelor de 
producţie adaptabile ale viitorului, 
acordând o atenţie specială necesităţilor 
IMM-urilor europene, pentru a obţine 
sisteme şi procese de producţie avansate şi 
durabile.

Promovarea creşterii industriale durabile 
prin facilitarea unei schimbări strategice în 
Europa de la producţia orientată în funcţie 
de costuri la o abordare ce urmăreşte să 
creeze o valoare adăugată mare. Pentru 
aceasta, este necesar să se răspundă 
provocării de a produce produse de calitate
consumând mai puţine materiale, utilizând 
mai puţină energie şi creând mai puţine 
deşeuri şi poluare. Se va pune accentul pe 
realizarea şi integrarea sistemelor de 
producţie adaptabile ale viitorului, 
acordând o atenţie specială necesităţilor 
IMM-urilor europene, pentru a obţine 
sisteme şi procese de producţie avansate şi 
durabile.

Or. en

Amendamentul 522
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie şi a
emisiilor de CO2 prin elaborarea şi 
punerea în aplicare a unor tehnologii de 
construcţie durabile, punerea în aplicare şi 
repetarea unor măsuri de mărire a preluării 
sistemelor şi materialelor eficiente din 
punct de vedere energetic în clădiri noi, 
renovate şi modernizate. Consideraţiile 

Creşterea eficienţei energetice şi 
reducerea emisiilor de CO2 prin 
elaborarea şi punerea în aplicare a unor 
tehnologii de construcţie durabile, punerea 
în aplicare şi repetarea unor măsuri de 
mărire a preluării sistemelor şi materialelor
eficiente din punct de vedere energetic în 
clădiri noi, renovate şi modernizate.
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legate de ciclul de viaţă şi importanţa tot 
mai mare a conceptelor concepţie-
construcţie-utilizare vor fi esenţiale pentru 
a răspunde provocării privind trecerea către 
clădiri cu consum de energie aproape egal 
cu zero în Europa până în 2020 şi 
realizarea unor cartiere eficiente din punct 
de vedere al consumului energetic prin 
implicarea comunităţii extinse de părţi 
interesate.

Consideraţiile legate de ciclul de viaţă şi 
importanţa tot mai mare a conceptelor 
concepţie-construcţie-utilizare vor fi 
esenţiale pentru a răspunde provocării 
privind trecerea către clădiri cu consum de 
energie aproape egal cu zero în Europa 
până în 2020 şi realizarea unor cartiere 
eficiente din punct de vedere al consumului 
energetic prin implicarea comunităţii 
extinse de părţi interesate.

Or. it

Amendamentul 523
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creşterea competitivităţii industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
şi hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase şi 
a oţelului, îmbunătăţind în mod radical 
eficienţa utilizării resurselor şi eficienţa 
energetică şi reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective. Se va 
pune accent pe elaborarea şi validarea 
tehnologiilor generice pentru substanţele, 
materialele şi soluţiile tehnologice 
inovatoare pentru a obţine produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon şi 
procese şi servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanţ valoric, precum şi pe adoptarea de 
tehnologii şi tehnici de producţie cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obţine reduceri specifice ale intensităţii 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Creşterea competitivităţii industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
şi hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase şi 
a oţelului, îmbunătăţind în mod radical, 
menţinând costurile la un nivel accesibil, 
eficienţa utilizării resurselor şi eficienţa 
energetică şi reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective. Se va 
pune accent pe elaborarea şi validarea 
tehnologiilor generice pentru substanţele, 
materialele şi soluţiile tehnologice 
inovatoare pentru a obţine produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon şi 
procese şi servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanţ valoric, precum şi pe adoptarea de 
tehnologii şi tehnici de producţie cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obţine reduceri specifice ale intensităţii 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. it
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Amendamentul 524
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.5 – subpunctul 1.5.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea intersectorială pentru 
elaborarea de concepte şi metodologii de 
producţie bazate pe cunoaştere şi 
specializate poate stimula creativitatea şi 
inovarea, cu un accent special asupra 
modelelor de afaceri pe baza unor abordări 
personalizate, care să se poată adapta la 
cerinţele unor lanţuri valorice şi reţele 
globalizate, unor pieţe în schimbare şi ale 
unor industrii emergente şi în schimbare.

Cooperarea intersectorială pentru 
elaborarea de concepte şi metodologii de 
producţie „bazate pe cunoaştere” şi 
specializate poate stimula creativitatea şi 
inovarea, cu un accent special asupra 
modelelor de afaceri pe baza unor abordări 
personalizate, care să se poată adapta la 
cerinţele unor lanţuri valorice şi reţele 
globalizate, unor pieţe în schimbare şi ale 
unor industrii emergente şi în schimbare.
Va fi sprijinită în mod special dezvoltarea 
unor noi modele de afaceri bazate pe 
ecoinovare şi a unor abordări alternative, 
productive sub aspectul resurselor.

Or. en

Amendamentul 525
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a menţine un rol de lider 
la nivel mondial în domeniul spaţiului, prin 
menţinerea şi dezvoltarea unei industrii 
spaţiale şi a unei comunităţi de cercetare 
competitive, precum şi prin stimularea 
inovării fondate pe cunoştinţele spaţiale.

Obiectivul este de a menţine un rol de lider 
la nivel mondial în domeniul spaţiului, prin 
menţinerea şi dezvoltarea unei industrii 
spaţiale şi a unei comunităţi de cercetare 
competitive, precum şi prin stimularea 
inovării fondate pe cunoştinţele spaţiale.

Or. en
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Amendamentul 526
Vladimír Remek

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – subpunctul 1.6.1.2 
– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte energia, 
telecomunicaţiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea şi sănătatea.
Aceste puncte comune oferă oportunităţi 
pentru iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spaţiale europene existente 
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse şi servicii inovatoare 
bazate pe teledetecţie şi geolocalizare.
Europa ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spaţiului prin măsuri precis orientate.

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte energia, 
telecomunicaţiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea şi sănătatea.
Aceste puncte comune oferă oportunităţi 
pentru iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spaţiale europene existente 
ar trebui stimulată prin promovarea 
elaborării de produse şi servicii novatoare, 
bazate pe teledetecţie şi geolocalizare şi 
telecomunicaţiile bazate pe spaţiu.
Această necesitate de a promova 
produsele şi serviciile inovatoare şi, prin 
urmare, nevoia de a acorda sprijin 
financiar iniţiativelor C&D&I, este în 
special evidentă în cazul sistemelor 
GNSS, care deschid posibilitatea unor noi 
aplicaţii în numeroase domenii de 
activitate, în special graţie preciziei 
datelor oferite de ceasul atomic. Nevoia 
este, de asemenea, deosebit de urgentă, 
ţinând seama de faptul că sistemul 
EGNOS este deja operaţional, iar Galileo 
va fi, de asemenea, operaţional într-un 
timp relativ scurt. Un procent de 15%-
20% din pachetul de finanţare propus 
pentru spaţiu în cadrul Programului 
Orizont 2020 este considerat drept un 
obiectiv corespunzător pentru investiţia 
necesară pentru a realiza potenţialul de 
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concepere a unor noi produse şi servicii 
şi, prin urmare, pentru a profita pe deplin 
de toate beneficiile socio-economice 
importante ce vor rezulta din acestea.
Europa ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spaţiului prin măsuri precis orientate.

Or. en

Amendamentul 527
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – subpunctul 1.6.1.2 
– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte energia, 
telecomunicaţiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea şi sănătatea.
Aceste puncte comune oferă oportunităţi 
pentru iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spaţiale europene existente 
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse şi servicii inovatoare 
bazate pe teledetecţie şi geolocalizare.
Europa ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spaţiului prin măsuri precis orientate.

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte mobilitatea, 
agricultura, energia, telecomunicaţiile, 
explorarea resurselor naturale, robotica, 
securitatea şi sănătatea. Aceste puncte 
comune oferă oportunităţi pentru 
iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spaţiale europene existente 
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse şi servicii inovatoare 
bazate pe teledetecţie şi geolocalizare şi 
telecomunicaţii bazate pe spaţiu. Europa 
ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spaţiului prin măsuri precis orientate.

Or. en
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Justificare

Ultima parte a amendamentului 76 reintroduce serviciile integrate din aval, deja abordate 
anterior, în acelaşi paragraf.  „Întărirea întreprinzătorului sector spaţial” are ca obiectiv 
sprijinirea tendinţelor emergente, cum ar fi noile iniţiative vizând să ofere acces, la un cost 
rezonabil, la zboruri în partea inferioară a orbitei terestre sau sub orbită.

Amendamentul 528
Norbert Glante

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – subpunctul 1.6.1.2 
– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte energia, 
telecomunicaţiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea şi sănătatea.
Aceste puncte comune oferă oportunităţi 
pentru iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spaţiale europene existente 
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse şi servicii inovatoare 
bazate pe teledetecţie şi geolocalizare.
Europa ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spaţiului prin măsuri precis orientate.

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte energia, 
telecomunicaţiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea şi sănătatea.
Aceste puncte comune oferă oportunităţi 
pentru iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea şi 
dezvoltarea infrastructurii spaţiale 
europene existente ar trebui să fie stimulată 
şi pregătită prin promovarea elaborării de 
produse şi servicii inovatoare bazate pe 
teledetecţie şi geolocalizare. Europa ar 
trebui să consolideze dezvoltarea incipientă 
a unui sector antreprenorial al spaţiului 
prin măsuri precis orientate.

Or. de

Justificare

De exemplu, pentru a include Galileo, care este programat să înceapă să funcţioneze în 2014.
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Amendamentul 529
Vladimír Remek

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1 – subpunctul 1.6.1.2 
– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte energia, 
telecomunicaţiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea şi sănătatea.
Aceste puncte comune oferă oportunităţi 
pentru iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spaţiale europene existente 
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse şi servicii inovatoare 
bazate pe teledetecţie şi geolocalizare.
Europa ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spaţiului prin măsuri precis orientate.

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spaţiale există paralele cu 
provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce priveşte energia, 
telecomunicaţiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea şi sănătatea.
Aceste puncte comune oferă oportunităţi 
pentru iniţiativele de elaborare în comun în 
stadiile iniţiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunităţile din sectorul 
spaţiului şi sectoarele non-spaţiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spaţiale europene existente 
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse şi servicii inovatoare 
bazate pe teledetecţie şi geolocalizare.
Europa ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spaţiului prin măsuri precis orientate, în 
special activităţile de promovare a 
spaţiului direcţionate către publicul larg.

Or. en

Justificare

Beneficiile activităţilor spaţiale sunt prea puţin cunoscute la nivelul societăţii pentru a se 
putea aştepta evoluţii inovatoare dinamice între sectoarele spaţiale şi cele nespaţiale.
Creşterea gradului de sensibilizare, dialogul şi cunoaşterea sporită în rândul diferitelor 
comunităţi de afaceri şi industrie sunt necesare pentru ca potenţialii actori să realizeze ce 
potenţial au utilizările spaţiului. Comunicarea şi activităţile de sensibilizare a generaţiilor 
mai tinere şi a publicului cu privire la acest lucru, realizate prin intermediul unor activităţi 
de informare, vor avea implicaţii pozitive pentru viitoarea forţă de muncă de înaltă calificare.
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Amendamentul 530
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2 – paragraful 2 –
litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contextul misiunilor, de exemplu 
analiza mediului spaţial, staţii terestre, 
protejarea sistemelor spaţiale de coliziunea 
cu fragmente şi de efectele exploziilor 
solare (cunoaşterea situaţiei spaţiale -
Space Situational Awareness, SSA), 
stimulând infrastructurile inovatoare de 
arhivare a datelor şi a eşantioanelor;

(d) contextul misiunilor, de exemplu 
analiza mediului spaţial, transmisia de 
date, staţii terestre, protejarea sistemelor 
spaţiale de coliziunea cu fragmente şi de 
efectele exploziilor solare (cunoaşterea 
situaţiei spaţiale - Space Situational 
Awareness, SSA), stimulând 
infrastructurile inovatoare de arhivare a 
datelor şi a eşantioanelor;

Or. en

Justificare

„Colectarea de date” nu constituie contextul misiunilor, ci activitatea centrală a acestora, 
astfel că nu ar trebui menţionată aici, însă „transmisia de date” ar putea fi menţionată.

Amendamentul 531
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – paragraful 1a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul consacrat cercetării şi 
dezvoltării aplicaţiilor legate de utilizarea 
spaţiului se va axa îndeosebi pe 
soluţionarea provocărilor cu care se 
confruntă societatea, cum ar fi 
schimbările climatice, mediul, sistemele 
de transport sustenabile şi agricultura.
Sprijinul acordat în aceste domenii se va 
baza pe obiectivele legate de utilizarea în 
comun a cunoştinţelor şi dezvoltarea 
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interoperabilă.

Or. en

Amendamentul 532
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele spaţiale produc informaţii care 
frecvent nu pot fi obţinute în niciun alt 
mod. Deşi misiunile europene sunt de rang 
mondial, cifrele privind publicaţiile arată 
că utilizarea datelor obţinute de misiunile 
europene este mai puţin probabilă decât 
cea a datelor obţinute de misiunile SUA. S-
ar putea obţine o intensificare considerabilă 
a utilizării datelor printr-un efort concertat 
de coordonare şi organizare a prelucrării, 
validării şi standardizării datelor spaţiale 
obţinute de misiunile europene. Inovaţiile 
privind obţinerea şi prelucrarea datelor, 
fuziunea datelor şi diseminarea datelor, 
utilizând, de asemenea, forme de 
colaborare bazate pe TIC, pot mări 
rentabilitatea investiţiilor în infrastructura 
spaţială. Calibrarea şi validarea datelor 
spaţiale (pentru instrumente individuale, 
între instrumente şi misiuni, precum şi în 
raport cu obiectele in situ) sunt esenţiale 
pentru utilizarea eficientă a datelor spaţiale 
în toate domeniile, dar realizarea lor a fost 
îngreunată de lipsa unor organisme sau 
institute împuternicite la nivel european să 
asigure standardizarea datelor şi a cadrelor 
de referinţă de origine spaţială. Accesul la 
date şi exploatarea misiunilor spaţiale 
necesită o coordonare la nivel mondial.
Pentru datele de observare a Pământului, 
abordările armonizate şi cele mai bune 
practici rezultă în parte din coordonarea cu 
organizaţia internaţională Grupul privind 

Sistemele spaţiale produc informaţii care 
frecvent nu pot fi obţinute în niciun alt 
mod. Deşi misiunile europene sunt de rang 
mondial, cifrele privind publicaţiile arată 
că utilizarea datelor obţinute de misiunile 
europene este mai puţin probabilă decât 
cea a datelor obţinute de misiunile SUA. S-
ar putea obţine o intensificare considerabilă 
a utilizării datelor printr-un efort concertat 
de coordonare şi organizare a prelucrării, 
validării şi standardizării datelor spaţiale 
obţinute de misiunile europene. Inovaţiile 
privind obţinerea şi prelucrarea datelor, 
fuziunea datelor şi diseminarea datelor, 
utilizând, de asemenea, forme de 
colaborare bazate pe TIC, pot mări 
rentabilitatea investiţiilor în infrastructura 
spaţială. Calibrarea şi validarea datelor 
spaţiale (pentru instrumente individuale, 
între instrumente şi misiuni, precum şi în 
raport cu obiectele in situ) sunt esenţiale 
pentru utilizarea eficientă a datelor spaţiale 
în toate domeniile, dar realizarea lor a fost 
îngreunată de lipsa unor organisme sau 
institute împuternicite la nivel european să 
asigure standardizarea datelor şi a cadrelor 
de referinţă de origine spaţială. Accesul la 
date şi exploatarea misiunilor spaţiale 
necesită o coordonare la nivel mondial.
Inovaţiile în gestionarea, difuzarea şi 
interoperabilitatea datelor, în special 
promovarea liberului acces la date şi 
metadate din domeniul ştiinţei 
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observarea pământului, care are obiectivul 
de a susţine un sistem global al sistemelor 
de observare a Pământului, la care Uniunea 
participă.

pământului şi schimburile de astfel de 
date şi metadate pot, de asemenea, să 
asigure un randament sporit al 
investiţiilor în infrastructura spaţială şi 
contribuie la abordarea provocărilor 
societale, în special în cazul în care sunt 
coordonate în cadrul unei iniţiative la 
nivel global. Pentru datele de observare a 
Pământului, abordările armonizate şi cele 
mai bune practici rezultă în parte din 
coordonarea cu organizaţia internaţională 
Grupul privind observarea pământului, care 
are obiectivul de a susţine un sistem global 
al sistemelor de observare a Pământului, la 
care Uniunea participă.

Or. en

Amendamentul 533
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele spaţiale produc informaţii care 
frecvent nu pot fi obţinute în niciun alt 
mod. Deşi misiunile europene sunt de rang 
mondial, cifrele privind publicaţiile arată 
că utilizarea datelor obţinute de misiunile 
europene este mai puţin probabilă decât 
cea a datelor obţinute de misiunile SUA. S-
ar putea obţine o intensificare considerabilă 
a utilizării datelor printr-un efort concertat 
de coordonare şi organizare a prelucrării, 
validării şi standardizării datelor spaţiale 
obţinute de misiunile europene. Inovaţiile 
privind obţinerea şi prelucrarea datelor, 
fuziunea datelor şi diseminarea datelor, 
utilizând, de asemenea, forme de 
colaborare bazate pe TIC, pot mări 
rentabilitatea investiţiilor în infrastructura 
spaţială. Calibrarea şi validarea datelor 
spaţiale (pentru instrumente individuale, 
între instrumente şi misiuni, precum şi în 

Sistemele spaţiale produc informaţii care 
frecvent nu pot fi obţinute în niciun alt 
mod. Deşi misiunile europene sunt de rang 
mondial, cifrele privind publicaţiile arată 
că utilizarea datelor obţinute de misiunile 
europene este mai puţin probabilă decât 
cea a datelor obţinute de misiunile SUA. S-
ar putea obţine o intensificare considerabilă 
a utilizării datelor printr-un efort concertat 
de coordonare şi organizare a prelucrării, 
validării şi standardizării datelor spaţiale 
obţinute de misiunile europene. Inovaţiile 
privind obţinerea şi prelucrarea datelor, 
fuziunea datelor şi diseminarea datelor, 
analiza şi extragerea datelor, utilizând, de 
asemenea, forme de colaborare bazate pe 
TIC, pot mări rentabilitatea investiţiilor în 
infrastructura spaţială. Calibrarea şi 
validarea datelor spaţiale (pentru 
instrumente individuale, între instrumente 
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raport cu obiectele in situ) sunt esenţiale 
pentru utilizarea eficientă a datelor spaţiale 
în toate domeniile, dar realizarea lor a fost 
îngreunată de lipsa unor organisme sau 
institute împuternicite la nivel european să 
asigure standardizarea datelor şi a cadrelor 
de referinţă de origine spaţială. Accesul la 
date şi exploatarea misiunilor spaţiale 
necesită o coordonare la nivel mondial.
Pentru datele de observare a Pământului, 
abordările armonizate şi cele mai bune 
practici rezultă în parte din coordonarea cu 
organizaţia internaţională Grupul privind 
observarea pământului, care are obiectivul 
de a susţine un sistem global al sistemelor 
de observare a Pământului, la care Uniunea 
participă.

şi misiuni, precum şi în raport cu obiectele 
in situ) sunt esenţiale pentru utilizarea 
eficientă a datelor spaţiale în toate 
domeniile, dar realizarea lor a fost 
îngreunată de lipsa unor organisme sau 
institute împuternicite la nivel european să 
asigure standardizarea datelor şi a cadrelor 
de referinţă de origine spaţială. Accesul la 
date şi exploatarea misiunilor spaţiale 
necesită o coordonare la nivel mondial.
Pentru datele de observare a Pământului, 
abordările armonizate şi cele mai bune 
practici rezultă în parte din coordonarea cu 
organizaţia internaţională Grupul privind 
observarea pământului, care are obiectivul 
de a susţine un sistem global al sistemelor 
de observare a Pământului, la care Uniunea 
participă.

Or. en

Amendamentul 534
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.3 – paragraful 1a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda sprijin pentru dezvoltarea 
unui sistem global, cuprinzător şi 
sustenabil de observare a mediului şi de 
informare cu privire la mediu, inclusiv 
prin stimularea cooperării dintre 
grupurile care dezvoltă modele climatice 
şi cele care efectuează observaţii şi 
gestionează date cu privire la mediu. Este 
esenţial ca statele membre să participe la 
ceastă cooperare, deoarece autorităţile 
naţionale sunt de obicei instanţele care 
deţin registrele cu date.

Or. en
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Amendamentul 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 16 – subpunctul 1.6.4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.4a. Dezvoltarea unor aplicaţii în 
domeniul GNSS pentru a asigura un 
randament pozitiv al investiţiilor în 
sistemelor europene de navigaţie prin 
satelit
În momentul în care EGNOS va fi pe 
deplin operaţional şi Galileo va fi încheiat 
cu succes validarea în orbită, este vital 
pentru industriile europene să adopte 
noile tehnologii disponibile şi să fie 
pregătite pentru deplina capacitate a 
programului Galileo, pentru a putea 
profita de beneficiile socio-economice, 
estimate la circa 90 miliarde de euro.
Finanţarea cercetării în proporţie de 18% 
din bugetul destinat spaţiului 
impulsionează dezvoltarea EGNOS şi 
Galileo în sectoare critice precum 
transportul aerian şi cel rutier, precum şi 
a multor aplicaţii profesionale, inclusiv 
agricultura de precizie, stabilirea timpului 
şi geodezia, asigurând utilizarea de noi 
semnale în aplicaţiile curente şi viitoare.

Or. en

Amendamentul 536
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Priorităţile privind punerea în aplicare a Priorităţile privind punerea în aplicare a 
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cercetării şi inovării spaţiale în cadrul 
Orizont 2020 sunt conforme cu priorităţile 
politicii spaţiale a Uniunii definite de 
Consiliul Spaţiu şi în Comunicarea 
intitulată „Către o strategie spaţială a 
Uniunii Europene în serviciul 
cetăţeanului”. Punerea în aplicare se va 
realiza în colaborare cu părţile interesate 
din sectorul spaţial european, IMM-urile, 
mediul academic şi institutele tehnologice, 
reprezentate de grupul consultativ privind 
spaţiul, şi parteneri importanţi precum 
Agenţia Spaţială Europeană şi agenţiile 
spaţiale naţionale. În ceea ce priveşte 
participarea la iniţiativele internaţionale, 
agenda de cercetare şi inovare va fi 
elaborată în colaborare cu partenerii 
internaţionali (de ex. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

cercetării şi inovării spaţiale în cadrul 
Orizont 2020 sunt conforme cu priorităţile 
politicii spaţiale a Uniunii definite de 
Consiliul Spaţiu şi în Comunicarea 
intitulată „Către o strategie spaţială a 
Uniunii Europene în serviciul 
cetăţeanului”. Punerea în aplicare se va 
realiza în colaborare cu părţile interesate 
din sectorul spaţial european, IMM-urile, 
mediul academic şi institutele tehnologice, 
reprezentate de grupul consultativ privind 
spaţiul, şi parteneri importanţi precum 
Agenţia Spaţială Europeană şi agenţiile 
spaţiale naţionale. Se dezvoltă şi 
implementează activităţi în mod 
complementar, cu participarea UE, a ASE 
şi a statelor membre. În ceea ce priveşte 
participarea la iniţiativele internaţionale, 
agenda de cercetare şi inovare va fi 
elaborată în colaborare cu partenerii 
internaţionali (de ex. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Amendamentul 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va institui două mecanisme 
(„mecanismul de capitaluri proprii” şi 
„mecanismul de împrumut”), compuse din 
diferite ferestre. Mecanismul de capitaluri 
proprii şi fereastra pentru IMM-uri a 
mecanismului de împrumut vor fi puse în 
aplicare ca parte a celor două instrumente 
financiare ale UE care oferă capitaluri 
proprii şi împrumuturi pentru a sprijini 
C&I şi creşterea IMM-urilor.

Orizont 2020 va institui două mecanisme 
(„mecanismul de capitaluri proprii” şi 
„mecanismul de împrumut”), compuse din 
diferite ferestre. Mecanismul de capitaluri 
proprii şi fereastra pentru IMM-uri a 
mecanismului de împrumut vor fi puse în 
aplicare ca parte a celor două instrumente 
financiare ale UE (gestionate de Banca 
Europeană de Investiţii şi de Fondul 
european de investiţii), care oferă 
capitaluri proprii şi împrumuturi pentru a 
sprijini C&I şi creşterea IMM-urilor. În 
interesul asigurării masei critice şi a unei 
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abordări ţinând seama de întregul lanţ de 
inovare, cele două instrumente financiare 
se vor axa, de preferinţă, asupra 
activităţilor rezultate din alte acţiuni 
finanţate prin Orizont 2020, inclusiv noul 
instrument dedicat IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 538
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În loc de a furniza împrumuturi, garanţii, 
participaţii etc. direct către beneficiarii 
finali, Comisia va delega instituţiilor 
financiare competenţa de a oferi sprijin, în 
special prin sisteme de partajare a riscului, 
sisteme de garantare şi participare la 
capital sau cvasi-capital.

În loc de a furniza împrumuturi, garanţii, 
participaţii etc. direct către beneficiarii 
finali, Comisia va delega instituţiilor 
financiare sau altor instituţii 
corespunzătoare competenţa de a oferi 
sprijin, în special prin sisteme de partajare 
a riscului, sisteme de garantare şi 
participare la capital sau cvasi-capital.

Or. en

Amendamentul 539
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiţii în C&I; garanţii pentru 
intermediarii financiari care acordă 
împrumuturi beneficiarilor; combinaţii de 
împrumuturi şi garanţii; şi garanţii şi/sau 
contragaranţii pentru sistemele naţionale 
sau regionale de finanţare a datoriilor.

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiţii în C&I; garanţii pentru 
intermediarii financiari care acordă 
împrumuturi beneficiarilor; combinaţii de 
împrumuturi şi garanţii; şi garanţii şi/sau 
contragaranţii pentru sistemele naţionale 
sau regionale de finanţare a datoriilor.
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Mecanismul de împrumut va desfăşura 
activităţi care să permită acordarea unor 
termene de plată mai lungi şi va sprijini 
instrumentul specific pentru IMM-uri (a se 
vedea Componenta II, secţiunea 3.
„Inovarea în IMM-uri” din prezenta 
anexă). Sprijinul din partea mecanismului 
de împrumut poate fi combinat, cu 
posibilitatea de a adăuga granturi (inclusiv 
sume forfetare), cu sprijinul din partea 
instrumentului financiar de capitaluri 
proprii, în cadrul unuia sau mai multor 
sisteme integrate. Este de asemenea 
posibilă acordarea de credite preferenţiale 
şi de împrumuturi convertibile.

Mecanismul de împrumut va desfăşura 
activităţi care să permită acordarea unor 
termene de plată mai lungi şi va sprijini 
instrumentul specific pentru IMM-uri (a se 
vedea Componenta II, secţiunea 3.
„Inovarea în IMM-uri” din prezenta 
anexă). Se acordă o atenţie specială 
solicitărilor din partea IMM-urilor şi a
celorlalte organisme situate în regiuni 
mai puţin dezvoltate. Sprijinul din partea 
mecanismului de împrumut poate fi 
combinat, cu posibilitatea de a adăuga 
granturi (inclusiv sume forfetare), cu 
sprijinul din partea instrumentului financiar 
de capitaluri proprii, în cadrul unuia sau 
mai multor sisteme integrate. Este de 
asemenea posibilă acordarea de credite 
preferenţiale şi de împrumuturi 
convertibile.

Or. en

Amendamentul 540
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiţii în C&I; garanţii pentru 
intermediarii financiari care acordă 
împrumuturi beneficiarilor; combinaţii de 
împrumuturi şi garanţii; şi garanţii şi/sau 
contragaranţii pentru sistemele naţionale 
sau regionale de finanţare a datoriilor.
Mecanismul de împrumut va desfăşura 
activităţi care să permită acordarea unor 
termene de plată mai lungi şi va sprijini 
instrumentul specific pentru IMM-uri (a se 
vedea Componenta II, secţiunea 3.
„Inovarea în IMM-uri” din prezenta 
anexă). Sprijinul din partea mecanismului 
de împrumut poate fi combinat, cu 

(Nu priveşte versiunea în limba română).
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posibilitatea de a adăuga granturi (inclusiv 
sume forfetare), cu sprijinul din partea 
instrumentului financiar de capitaluri 
proprii, în cadrul unuia sau mai multor 
sisteme integrate. Este de asemenea 
posibilă acordarea de credite preferenţiale 
şi de împrumuturi convertibile.

Or. it

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Amendamentul 541
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Alte componente ale Orizont 2020, în 
special componenta III „Provocări 
societale”;

(a) alte componente ale Orizont 2020, în 
special componenta III „Provocări 
societale” sau componenta II „Poziţia de 
lider în sectorul industrial”;

Or. en

Amendamentul 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte cadre, programe şi linii bugetare 
ale bugetului Uniunii;

(b) alte cadre, programe şi linii bugetare 
ale bugetului Uniunii (cum ar fi politica 
agricolă comună, politica în domeniul 
pescuitului şi COSME);

Or. en



PE492.815v01-00 108/134 AM\907981RO.doc

RO

Amendamentul 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partajarea riscurilor şi alţi parametri pot 
varia în cadrul compartimentelor politice 
sau sectoriale, cu condiţia ca valorile sau 
condiţiile lor să respecte normele comune 
privind instrumentele de împrumut. Mai 
mult, compartimentele pot avea strategii de 
comunicare specifice în cadrul campaniei 
de promovare generale privind mecanismul 
de împrumut. În plus, se pot utiliza 
intermediari specializaţi la nivel naţional 
dacă sunt necesare cunoştinţe tehnice 
specifice pentru a evalua împrumuturile 
potenţiale din domeniul unui anumit 
compartiment.

Partajarea riscurilor şi alţi parametri pot 
varia în cadrul compartimentelor politice 
sau sectoriale, cu condiţia ca valorile sau 
condiţiile lor să respecte normele comune 
privind instrumentele de împrumut. Mai 
mult, compartimentele pot avea strategii de 
comunicare specifice în cadrul campaniei 
de promovare generale privind mecanismul 
de împrumut. În plus, se pot utiliza 
intermediari specializaţi la nivel naţional 
dacă sunt necesare cunoştinţe tehnice 
specifice pentru a evalua împrumuturile 
potenţiale din domeniul unui anumit 
compartiment.

Banca Europeană de Investiţii, care 
administrează Mecanismul de împrumut 
în numele Comisiei, poate avea un 
mandat limitat de a acorda împrumuturi 
proiectelor cu risc tehnologic ridicat şi nu 
de a oferi doar împrumuturi cu dobândă 
sub nivelul pieţei proiectelor cu risc 
tehnologic redus. Acest mandat va fi, însă, 
condiţionat de o supraveghere şi de 
criterii stricte de gestionare a portofoliului 
şi a riscului proiectului.

Or. en

Justificare

Bazat pe raportul Carvalho, amendamentul 80.

Amendamentul 544
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut va viza IMM-
urile şi micile întreprinderi cu capitalizare 
medie bazate pe C&I, oferind 
împrumuturi în valoare de peste 150 000 
EUR, completând astfel finanţarea IMM-
urilor de către mecanismul de garantare a 
împrumuturilor din cadrul Programului 
pentru competitivitatea întreprinderilor şi 
IMM-urilor.

Fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut va viza IMM-
urile bazate pe C&I, completând, astfel,
finanţarea IMM-urilor de către mecanismul 
de garantare a împrumuturilor din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor şi IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut va viza IMM-
urile şi micile întreprinderi cu capitalizare 
medie bazate pe C&I, oferind împrumuturi 
în valoare de peste 150 000 EUR, 
completând astfel finanţarea IMM-urilor de 
către mecanismul de garantare a 
împrumuturilor din cadrul Programului 
pentru competitivitatea întreprinderilor şi 
IMM-urilor.

Fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut va viza IMM-
urile şi micile întreprinderi cu capitalizare 
medie bazate pe C&I, oferind împrumuturi 
în valoare de peste 100 000 EUR, 
completând astfel finanţarea IMM-urilor de 
către mecanismul de garantare a 
împrumuturilor din cadrul Programului 
pentru competitivitatea întreprinderilor şi 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 546
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Mecanismul de capitaluri proprii (Nu priveşte versiunea în limba română).

Or. it

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Amendamentul 547
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc pentru faza de 
început, furnizând capital de risc şi/sau 
capital de tip mezanin întreprinderilor 
individuale. Aceste întreprinderi pot, în 
plus, să solicite finanţare prin împrumut de 
la intermediarii financiari care aplică 
mecanismul de împrumut.

Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc pentru faza de 
început, furnizând capital de risc şi/sau 
capital de tip mezanin întreprinderilor 
individuale. Se acordă o atenţie specială 
întreprinderilor situate în regiuni mai 
puţin dezvoltate. Aceste întreprinderi pot, 
în plus, să solicite finanţare prin împrumut 
de la intermediarii financiari care aplică 
mecanismul de împrumut.

Or. en

Amendamentul 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc pentru faza de 
început, furnizând capital de risc şi/sau 
capital de tip mezanin întreprinderilor 

Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc, furnizând 
capital de risc şi/sau capital de tip mezanin 
întreprinderilor individuale aflate în faza 
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individuale. Aceste întreprinderi pot, în 
plus, să solicite finanţare prin împrumut de 
la intermediarii financiari care aplică 
mecanismul de împrumut.

de început. Aceste întreprinderi pot, în 
plus, să solicite finanţare prin împrumut de 
la intermediarii financiari care aplică 
mecanismul de împrumut.

Or. en

(A se vedea anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – al treilea paragraf din 
Regulamentul general)

Justificare

Capitalurile de risc mai mari furnizează investiţii semnificative în întreprinderile aflate în 
faza de început. Atenţia ar trebui să se îndrepte asupra societăţilor, şi nu a fondurilor. În felul 
acesta, COSME este completat acolo unde fondurile de capital de risc fac investiţii în 
întreprinderile în faza de extindere şi de creştere. Investiţiile în întreprinderile aflate în faza 
de început, cea de extindere şi cea de creştere pot proveni dintr-un singur fond.

Amendamentul 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii va 
sprijini, de asemenea, procesele de 
transfer de cunoştinţe şi tehnologie aflate 
în etapele premergătoare fazei de 
industrializare cu scopul de a verifica şi, 
acolo unde este cazul, de a spori impactul 
de piaţă inovator al transferului.

Or. en

Amendamentul 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul va oferi, de asemenea, 
posibilitatea de a realiza investiţii pentru 
extindere şi în faza de creştere împreună cu 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creştere (Equity Facility for Growth –
EFG) din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor şi IMM-
urilor (sunt incluse investiţiile în fonduri 
ale fondurilor cu o bază largă de 
investitori, investitori instituţionali şi 
strategici privaţi, precum şi instituţii 
financiare publice şi semipublice).

Mecanismul va oferi, de asemenea, 
posibilitatea de a realiza investiţii pentru 
extindere şi în faza de creştere împreună cu 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creştere (Equity Facility for Growth –
EFG) din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor şi IMM-
urilor (sunt incluse investiţiile în fonduri 
ale fondurilor publice şi private cu o bază 
largă de investitori, investitori instituţionali 
şi strategici privaţi, precum şi instituţii 
financiare publice şi semipublice).

Or. en

(A se vedea anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – al şaptelea paragraf din 
Regulamentul general)

Justificare

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

Amendamentul 551
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 20% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 30% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 
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proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20% în 
funcţie de schimbarea condiţiilor pieţei.

proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 30% în 
funcţie de schimbarea condiţiilor pieţei.

Or. it

Amendamentul 552
Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 20% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20% în 
funcţie de schimbarea condiţiilor pieţei.

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 30% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 30% în 
funcţie de schimbarea condiţiilor pieţei.

Or. en

Justificare

Utilizarea mecanismului de capitaluri proprii al Programului Orizont 2020 în scopul 
sprijinirii întreprinderilor aflate în faza de creştere, împreună cu mecanismul de capitaluri 
proprii pentru creştere din cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor şi 
IMM-urilor (COSME), ar trebui să fie mai flexibilă, în special în ce priveşte bugetul simţitor 
mai mic pentru instrumentele financiare din cadrul programului din urmă.

Amendamentul 553
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 20% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 
decide să modifice pragul de 20% în 
funcţie de schimbarea condiţiilor pieţei.

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 20% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 
decide să coboare pragul de 20% în funcţie 
de schimbarea condiţiilor pieţei.

Or. en

Amendamentul 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 20% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 

În ultimul caz menţionat, investiţiile din 
mecanismul de capitaluri proprii al Orizont 
2020 nu va depăşi 30% din valoarea totală 
a investiţiilor UE, cu excepţia cazului 
fondurilor care implică mai multe etape, în 
cazul cărora finanţarea din EFG şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
CDI se va furniza pe bază proporţională, în 
funcţie de politica de investiţii a fondurilor.
Ca şi EFG, mecanismul de capitaluri 
proprii va evita capitalurile de preluare sau 
de înlocuire destinate desfiinţării unei 
întreprinderi achiziţionate. Comisia poate 
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decide să modifice pragul de 20% în 
funcţie de schimbarea condiţiilor pieţei.

decide să modifice pragul de 20% în 
funcţie de schimbarea condiţiilor pieţei.

Or. en

Amendamentul 555
Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare a celor două 
mecanisme va fi delegată Grupului Băncii 
Europene de Investiţii (BEI, FEI) şi/sau 
altor instituţii financiare cărora li se 
poate încredinţa sarcina de a pune în 
aplicare instrumente financiare în 
conformitate cu regulamentul financiar.
Concepţia şi punerea în aplicare vor fi 
aliniate cu dispoziţiile generale privind 
instrumentele financiare menţionate în 
regulamentul financiar, şi cu cerinţele 
operaţionale mai specifice care urmează 
să fie stabilite în orientările Comisiei.

Mecanismul de capitaluri proprii al 
Programului Orizont 2020 este pus în 
aplicare ca o fereastră a unui instrument 
financiar unic de capitaluri proprii al 
Uniunii care sprijină creşterea şi C&I a 
întreprinderilor Uniunii din faza de 
început (inclusiv cea iniţială), în faza de 
creştere şi sprijinit financiar de 
Programul Orizont 2020 şi de Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor şi 
întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME).

Mecanismul de capitaluri proprii al 
Programului Orizont 2020 utilizează 
acelaşi mecanism de aplicare ca şi 
mecanismul de capitaluri proprii pentru 
creştere (EFG) ce urmează a fi creat în 
cadrul COSME.
Sprijinul acordat de mecanismul de 
capitaluri proprii al Programului Orizont 
2020 este sub forma uneia din formele de 
investiţii următoare:
(a) direct de către Fondul european de 
investiţii (FEI) sau de către alte entităţi 
însărcinate cu punerea în aplicare în
numele Comisiei; sau
(b) de către fonduri de fonduri publice 
sau private sau mecanisme de investiţii 
care investesc în afara graniţelor, 
înfiinţate de FEI sau de alte entităţi 
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însărcinate cu punerea în aplicare în 
numele Comisiei, împreună cu investitori 
privaţi şi/sau instituţii financiare publice.

Or. en

(A se vedea anexa II la COSME)

Justificare

Ar trebui specificate dispoziţiile detaliate pentru implementarea instrumentelor financiare ca 
fereastră a unui singur instrument în colaborare cu COSME şi aliniate cu formularea din 
COSME (anexa II, cum a fost modificată).

Amendamentul 556
Jürgen Creutzmann

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de garantare din cadrul 
Programului Orizont 2020 este 
administrat de FEI sau de alte entităţi 
însărcinate cu punerea în aplicare în 
numele Comisiei. Mecanismul oferă:
(a) contragaranţii şi alte modalităţi de 
partajare a riscurilor pentru schemele de 
garantare;
(b) garanţii directe şi alte modalităţi de 
partajare a riscurilor pentru orice alt 
intermediar financiar care îndeplineşte 
criteriile de admisibilitate;
Mecanismul de garantare din cadrul 
Programului Orizont 2020 este 
implementat ca parte a singurului 
instrument al UE de finanţare prin 
îndatorare pentru creşterea, C&I 
întreprinderilor din UE şi utilizează 
acelaşi mecanism de aplicare ca şi 
mecanismul de garantare a 
împrumuturilor (MGI) din cadrul 
COSME. Mecanismul de garantare este 
deschis intermediarilor naţionali care 
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oferă împrumuturi în mod direct sau 
indirect.
Mecanismul de garantare constă în:
(a) finanţarea prin îndatorare prin 
intermediul garanţiilor la împrumuturi, 
inclusiv prin împrumuturi subordonate 
sau participante, ori prin leasing;
(b) securitizarea portofoliilor de finanţare 
prin îndatorare în cadrul unor sisteme 
corespunzătoare de partajare a riscurilor 
cu participarea instituţiile vizate.

Or. en

(A se vedea anexa II la COSME)

Justificare

Ar trebui specificate dispoziţiile detaliate pentru implementarea instrumentelor financiare ca 
fereastră a unui singur instrument în colaborare cu COSME şi aliniate cu formularea din 
COSME (anexa II, cum a fost modificată).

Amendamentul 557
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 558
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puţin o treime din bugetul 
instrumentelor financiare ale UE 
aparţinând Programului Orizont 2020 se 
alocă pentru proiectele din domeniul 
energiei regenerabile şi al energiei 
destinate utilizatorului final.

Or. en

Amendamentul 559
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. O abordare integratoare a sprijinului 
pentru IMM-uri

3.1. O abordare integratoare a sprijinului 
pentru IMM-uri prin intermediul unui 
instrument consacrat acestora

Or. en

Amendamentul 560
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 

Pentru a satisface necesităţile IMM-urilor  
în materie de cercetare şi inovare, un 
instrument specific pentru IMM-uri, 
oferind sprijin în etape şi servicii asociate, 
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inovatoare care demonstrează o ambiţie 
puternică de a se dezvolta, creşte şi
internaţionaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovaţiile netehnologice şi inovaţiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanţare pentru 
activităţile de cercetare şi inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovaţiile deschizătoare de drumuri şi 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

finanţate din cel puţin 10 % din bugetul 
Programului Orizont 2020, este creat şi 
administrat în cadrul unei structuri de 
management unice, cu un regim 
administrativ moderat şi ghişeu unic.
Acesta se adresează tuturor tipurilor de 
IMM-uri inovatoare care demonstrează o 
ambiţie puternică de a se dezvolta, creşte 
şi/sau internaţionaliza. Acesta va fi 
furnizat pentru toate tipurile de inovare, 
inclusiv pentru inovaţiile netehnologice şi 
inovaţiile la nivelul serviciilor. Scopul este 
de a acoperi deficitul de finanţare pentru 
activităţile de cercetare şi inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovaţiile deschizătoare de drumuri şi 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

Or. en

Amendamentul 561
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 
inovatoare care demonstrează o ambiţie 
puternică de a se dezvolta, creşte şi 
internaţionaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovaţiile netehnologice şi inovaţiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanţare pentru 
activităţile de cercetare şi inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovaţiile deschizătoare de drumuri şi 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 
inovatoare care demonstrează o ambiţie 
puternică de a se dezvolta, creşte şi 
internaţionaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovaţiile netehnologice şi inovaţiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanţare pentru 
activităţile de cercetare şi inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovaţiile deschizătoare de drumuri şi 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.
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Participarea cu succes la instrumentul 
pentru IMM-uri ar trebui să constituie o 
etichetă de calitate pentru IMM-urile 
participante care să faciliteze acestora 
accesul la achiziţiile publice.

Or. en

Amendamentul 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri
inovatoare care demonstrează o ambiţie 
puternică de a se dezvolta, creşte şi 
internaţionaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovaţiile netehnologice şi inovaţiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanţare pentru 
activităţile de cercetare şi inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovaţiile deschizătoare de drumuri şi 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de inovare din
IMM-urile care demonstrează o ambiţie 
puternică de a se dezvolta, creşte şi 
internaţionaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovaţiile netehnologice şi inovaţiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanţare pentru 
activităţile de cercetare şi inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovaţiile deschizătoare de drumuri şi 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul specific pentru IMM-uri ar 
trebui administrat de la centru, pentru a 
se asigura aplicarea coerentă a normelor 
şi vizibilitatea instrumentului, facilitând 
participarea IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 564
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate provocările societale şi tehnologiile 
generice şi industriale vor aplica 
instrumentul specific pentru IMM-uri şi îi 
vor aloca o anumită sumă.

Instrumentul specific pentru IMM-uri se 
implementează în domenii identificate în 
cadrul obiectivului specific „Poziţia de
lider în ceea ce priveşte tehnologiile 
generice şi industriale” prevăzut la punctul 
1 din anexa I partea II şi în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele specifice din 
cadrul priorităţii „Provocări societale” 
prevăzute la punctele 1-6 din anexa I 
partea III.

Or. en

Amendamentul 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate provocările societale şi tehnologiile 
generice şi industriale vor aplica 
instrumentul specific pentru IMM-uri şi îi 

Instrumentul specific pentru IMM-uri se 
raportează tematic la obiectivul specific 
„Poziţia de lider în ceea ce priveşte
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vor aloca o anumită sumă. tehnologiile generice şi industriale” şi la 
fiecare dintre obiectivele specifice din 
cadrul priorităţii „Provocări societale”.

Or. en

Amendamentul 566
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate provocările societale şi tehnologiile 
generice şi industriale vor aplica 
instrumentul specific pentru IMM-uri şi îi 
vor aloca o anumită sumă.

Toate provocările societale şi tehnologiile 
generice şi industriale vor aplica 
instrumentul specific pentru IMM-uri şi îi 
alocă o sumă de circa 10%.

Or. en

Amendamentul 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri ar trebui 
administrat de la centru, pentru a se 
asigura aplicarea coerentă a normelor, 
vizibilitatea instrumentului şi un ghişeu 
unic, facilitând participarea IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3



AM\907981RO.doc 123/134 PE492.815v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai IMM-urile vor putea să solicite 
finanţare şi sprijin. Acestea pot institui 
colaborări în conformitate cu nevoile lor, 
inclusiv pentru subcontractarea activităţilor 
de cercetare şi dezvoltare. Proiectele 
trebuie să aibă un interes şi beneficii 
potenţiale clare pentru IMM-uri şi să aibă o 
dimensiune europeană bine definită.

Numai IMM-urile vor putea să solicite 
finanţare şi sprijin. Acestea pot institui 
colaborări cu întreprinderi locale sau 
europene care au înregistrat succese în 
C&D în conformitate cu nevoile lor, 
inclusiv pentru subcontractarea activităţilor 
de cercetare şi dezvoltare. Proiectele 
trebuie să aibă un interes şi beneficii 
potenţiale clare pentru IMM-uri şi să aibă o 
dimensiune europeană bine definită.

Or. en

Amendamentul 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri va acoperi 
toate domeniile ştiinţei, tehnologiei şi 
inovării, utilizând o abordare ascendentă în 
cadrul unei anumite provocări societale sau 
tehnologii generice, astfel încât să lase 
suficient spaţiu pentru finanţarea tuturor 
tipurilor de idei promiţătoare, în special a 
proiectelor intersectoriale şi 
interdisciplinare.

Instrumentul pentru IMM-uri va acoperi 
toate domeniile ştiinţei, tehnologiei şi 
inovării, utilizând o abordare ascendentă 
cu apeluri deschise şi fără teme de apel
definite în prealabilîn cadrul unei anumite 
provocări societale sau tehnologii generice, 
astfel încât să lase suficient spaţiu pentru 
finanţarea tuturor tipurilor de idei 
promiţătoare, în special a proiectelor 
intersectoriale şi interdisciplinare.

Or. en

Amendamentul 570
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4 a (nou)



PE492.815v01-00 124/134 AM\907981RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri poate servi 
şi ca instrument pentru achiziţii publice 
precomerciale sau achiziţiile publice de 
soluţii novatoare pentru necesitatea 
specifică comună, identificată de sus în 
jos, a autorităţilor publice contractante 
ale UE din Europa.

Or. en

Amendamentul 571
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5 – liniuţa 2 –
subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se vor sprijini cercetarea şi inovarea, cu 
un accent special pe activităţile 
demonstrative (testare, prototipuri, studii 
privind trecerea la o scară superioară, 
concepţia, experimentarea proceselor, 
produselor şi serviciilor inovatoare, 
verificarea performanţelor etc.) şi 
replicarea pe piaţă.

Se va sprijini întreaga gamă de activităţi 
de cercetare, dezvoltare şi inovare, cu un 
accent special pe activităţile demonstrative 
(testare, prototipuri, studii privind trecerea 
la o scară superioară, concepţia, 
experimentarea proceselor, produselor şi 
serviciilor inovatoare, verificarea 
performanţelor etc.) şi replicarea pe piaţă.

Or. en

Justificare

Utilizarea „bonului pentru inovare” în toate etapele este înşelătoare şi ar trebui evitată.
Acest termen cu caracter tehnic descrie o distincţie specială şi proceduri de plată pentru 
anumite servicii de sprijinire a inovării. În timp ce etapa 1 din instrumentul pentru IMM-uri 
ar putea fi considerată un „bon pentru inovare” (un sprijin prin intermediul unei sume fixe), 
este clar că etapa 2 nu poate fi considerată astfel.

Amendamentul 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5 – liniuţa 3 –
subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această etapă nu va oferi finanţare directă 
în afara activităţilor de sprijin, dar are 
scopul de a facilita accesul la capitalul 
privat şi la mediile favorabile inovării. Se 
preconizează crearea de legături cu 
instrumentele financiare (a se vedea 
componenta II secţiunea 2 „Accesul la 
finanţarea de risc” din prezenta anexă), de 
exemplu acordând prioritate IMM-urilor 
care au încheiat cu succes etapele 1 şi/sau 2 
în cadrul anumitor resurse financiare 
rezervate. IMM-urile vor beneficia, de 
asemenea, de măsuri de sprijin cum ar fi 
colaborarea în reţele, formare, îndrumare şi 
consiliere. În plus, această parte poate fi 
corelată cu măsurile de promovare a 
achiziţiilor publice înainte de 
comercializare şi achiziţiilor publice de 
soluţii inovatoare.

Această etapă nu va oferi finanţare directă 
în afara activităţilor de sprijin, dar are 
scopul de a facilita accesul la capitalul 
privat şi la mediile favorabile inovării. Se 
preconizează crearea de legături cu 
instrumentele financiare (a se vedea 
componenta II secţiunea 2 „Accesul la 
finanţarea de risc” din prezenta anexă), de 
exemplu acordând prioritate IMM-urilor 
care au încheiat cu succes etapele 1 şi/sau 2 
în cadrul anumitor resurse financiare 
rezervate puse la dispoziţie de Banca 
Europeană de Investiţii şi de Fondul 
european de investiţii. IMM-urile vor 
beneficia, de asemenea, de măsuri de 
sprijin cum ar fi colaborarea în reţele, 
formare, îndrumare şi consiliere. În plus, 
această parte poate fi corelată cu măsurile 
de promovare a achiziţiilor publice înainte 
de comercializare şi achiziţiilor publice de 
soluţii inovatoare.

Or. en

Amendamentul 573
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5 – liniuţa 3 –
subparagraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri poate fi 
utilizat, de asemenea, pentru finanţarea 
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor  
mici şi mijlocii cărora le lipsesc resursele 
umane şi financiare pentru a înfrunta 
riscurile cu caracter tehnic care decurg 
din cercetarea aplicată, prin intermediul 
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institutelor europene de cercetare aplicată 
care vor colabora cu diferitele firme în 
cadrul unor proiecte de cercetare aplicată 
convenite de comun acord, suportând 
costurile şi riscurile cercetării aplicate, pe 
baza unui angajament cu efecte 
obligatorii de a utiliza în industrie 
rezultatele obţinute. În astfel de cazuri, o 
firmă care nu reuşeşte să îşi respecte 
angajamentul legat de industrializare va 
trebui să plătească o penalitate şi, 
eventual, redevenţele vor fi plătite de către 
firma care deţine drepturile de exploatare 
industrială.

Or. it

Amendamentul 574
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea uniformă a instrumentului 
pentru IMM-uri în întregul Orizont 2020 
va facilita accesul IMM-urilor. Pe baza 
reţelelor existente de sprijin al IMM-urilor, 
se va institui un mecanism de mentorat 
pentru IMM-urile beneficiare, pentru a 
accelera impactul sprijinului acordat.

Promovarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea uniformă a instrumentului 
pentru IMM-uri în întregul Orizont 2020 
va facilita accesul IMM-urilor. Pentru a 
pune la dispoziţie un ghişeu unic pentru 
IMM-uri, instrumentul pentru IMM-uri 
este implementat de un singur organism, 
cum ar fi o agenţie executivă specializată.
Pe baza reţelelor existente de sprijin al 
IMM-urilor, se va institui un mecanism de 
mentorat pentru IMM-urile beneficiare, 
pentru a accelera impactul sprijinului 
acordat.

Or. en

Justificare

Diferitele provocări societale şi domenii de tehnologie vor avea diferite organisme de 
guvernanţă. Un singur organism de implementare a instrumentului pentru IMM-uri pentru 
diferitele provocări societale va asigura coerenţa şi un ghişeu unic pentru IMM-uri. De 
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exemplu, un singur organism ar fi mai bine plasat pentru a coordona termenele pentru 
apelurile legate de instrumentul pentru IMM-uri în diferite părţi ale Programului Orizont 
2020 şi pentru a evita aglomerări în procedurile administrative care duc la întârzieri în 
emiterea de acorduri de finanţare pentru IMM-uri.

Amendamentul 575
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea uniformă a instrumentului 
pentru IMM-uri în întregul Orizont 2020 
va facilita accesul IMM-urilor. Pe baza 
reţelelor existente de sprijin al IMM-urilor, 
se va institui un mecanism de mentorat 
pentru IMM-urile beneficiare, pentru a 
accelera impactul sprijinului acordat.

Promovarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea uniformă a instrumentului 
pentru IMM-uri în întregul Orizont 2020 
de către o singură structură 
administrativă va facilita accesul IMM-
urilor. Pe baza reţelelor existente de sprijin 
al IMM-urilor şi a altor furnizori de 
servicii de inovare, se va institui un 
mecanism de mentorat pentru IMM-urile 
beneficiare, pentru a accelera impactul 
sprijinului acordat.

Or. en

Amendamentul 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea uniformă a instrumentului 
pentru IMM-uri în întregul Orizont 2020 
va facilita accesul IMM-urilor. Pe baza 
reţelelor existente de sprijin al IMM-urilor, 
se va institui un mecanism de mentorat 
pentru IMM-urile beneficiare, pentru a 
accelera impactul sprijinului acordat.

Promovarea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea uniformă a instrumentului 
pentru IMM-uri în întregul Orizont 2020 
va facilita accesul IMM-urilor. Pe baza 
reţelelor existente de sprijin al IMM-urilor,
precum Reţeaua întreprinderilor 
europene, se va institui un mecanism de 
mentorat pentru IMM-urile beneficiare, 



PE492.815v01-00 128/134 AM\907981RO.doc

RO

pentru a accelera impactul sprijinului 
acordat.

Or. en

Amendamentul 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – subpunctul 1 –  
paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru gestionarea programului comun 
Eurostars va fi înfiinţată o structură 
regională descentralizată de sprijin.

Or. en

Amendamentul 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite activităţi de asistenţă în 
punerea în aplicare şi de completare a 
măsurilor specifice în favoarea IMM-urilor 
din întreg programul Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacităţii de 
inovare a IMM-urilor. Activităţile pot 
include campanii de sensibilizare, 
informare şi diseminare, activităţi de 
formare şi de mobilitate, colaborarea în 
reţea şi schimbul de bune practici, 
elaborarea de mecanisme şi servicii de 
înaltă calitate de susţinere a inovării cu o 
puternică valoare adăugată a Uniunii 
pentru IMM-uri (de exemplu proprietate 
intelectuală şi gestionarea inovării, 
transferul de cunoştinţe, utilizarea 

Vor fi sprijinite activităţi de asistenţă în 
punerea în aplicare şi de completare a 
măsurilor specifice în favoarea IMM-urilor 
din întreg programul Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacităţii de 
inovare a IMM-urilor. Activităţile pot 
include campanii de sensibilizare, 
informare şi diseminare, activităţi de 
formare şi de mobilitate, colaborarea în 
reţea şi schimbul de bune practici, 
elaborarea de mecanisme şi servicii de 
înaltă calitate de susţinere a inovării cu o 
puternică valoare adăugată a Uniunii 
pentru IMM-uri (de exemplu proprietate 
intelectuală şi gestionarea inovării, 
transferul de cunoştinţe, utilizarea 
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inovatoare a TIC şi a e-competenţelor de 
către IMM-uri), precum şi sprijinul acordat 
IMM-urilor pentru ca acestea să intre în 
contact cu parteneri în domeniul cercetării 
şi inovării din Uniune, permiţându-le să 
beneficieze de tehnologie şi să-şi dezvolte 
capacitatea de inovare. Organizaţiile 
intermediare care reprezintă grupuri de 
IMM-uri inovatoare vor fi invitate să 
desfăşoare activităţi de inovare 
intersectorială şi interregională împreună 
cu IMM-uri care deţin competenţe 
complementare, pentru a crea noi lanţuri 
valorice industriale.

inovatoare a TIC şi a e-competenţelor de 
către IMM-uri), precum şi sprijinul acordat 
IMM-urilor pentru ca acestea să intre în 
contact cu parteneri în domeniul cercetării 
şi inovării din Uniune, permiţându-le să 
beneficieze de tehnologie şi să-şi dezvolte 
capacitatea de inovare. Organizaţiile 
intermediare care reprezintă grupuri de 
IMM-uri inovatoare sau serviciile 
regionale de sprijinire a IMM-urilor vor fi 
invitate să desfăşoare activităţi de inovare 
intersectorială şi interregională împreună 
cu IMM-uri care deţin competenţe 
complementare, pentru a crea noi lanţuri 
valorice industriale.

Or. en

Amendamentul 579
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite activităţi de asistenţă în 
punerea în aplicare şi de completare a 
măsurilor specifice în favoarea IMM-urilor 
din întreg programul Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacităţii de 
inovare a IMM-urilor. Activităţile pot 
include campanii de sensibilizare, 
informare şi diseminare, activităţi de 
formare şi de mobilitate, colaborarea în 
reţea şi schimbul de bune practici, 
elaborarea de mecanisme şi servicii de 
înaltă calitate de susţinere a inovării cu o
puternică valoare adăugată a Uniunii 
pentru IMM-uri (de exemplu proprietate 
intelectuală şi gestionarea inovării, 
transferul de cunoştinţe, utilizarea 
inovatoare a TIC şi a e-competenţelor de 
către IMM-uri), precum şi sprijinul acordat 
IMM-urilor pentru ca acestea să intre în 
contact cu parteneri în domeniul cercetării 

Vor fi sprijinite activităţi de asistenţă în 
punerea în aplicare şi de completare a 
măsurilor specifice în favoarea IMM-urilor 
din întreg programul Orizont 2020, în 
special pentru consolidarea capacităţii de 
inovare a IMM-urilor. Activităţile pot 
include campanii de sensibilizare, 
informare şi diseminare, activităţi de 
formare şi de mobilitate, colaborarea în 
reţea şi schimbul de bune practici, 
elaborarea de mecanisme şi servicii de 
înaltă calitate de susţinere a inovării cu o 
puternică valoare adăugată a Uniunii 
pentru IMM-uri (de exemplu proprietate 
intelectuală şi gestionarea inovării, 
transferul de cunoştinţe, utilizarea 
inovatoare a TIC şi a e-competenţelor de 
către IMM-uri), precum şi sprijinul acordat 
IMM-urilor pentru ca acestea să intre în 
contact cu parteneri în domeniul cercetării 
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şi inovării din Uniune, permiţându-le să 
beneficieze de tehnologie şi să-şi dezvolte 
capacitatea de inovare. Organizaţiile 
intermediare care reprezintă grupuri de 
IMM-uri inovatoare vor fi invitate să 
desfăşoare activităţi de inovare 
intersectorială şi interregională împreună 
cu IMM-uri care deţin competenţe 
complementare, pentru a crea noi lanţuri 
valorice industriale.

şi inovării din Uniune, permiţându-le să 
beneficieze de tehnologie şi să-şi dezvolte 
capacitatea de inovare, precum şi 
capacitatea de a integra inovaţiile şi să 
transforme rezultatele cercetării în 
produse, procese şi servicii inovatoare.
Organizaţiile intermediare care reprezintă 
grupuri de IMM-uri inovatoare vor fi 
invitate să desfăşoare activităţi de inovare 
intersectorială şi interregională împreună 
cu IMM-uri care deţin competenţe 
complementare, pentru a crea noi lanţuri 
valorice industriale.

Or. en

Amendamentul 580
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, sunt promovate, în cadrul 
întregului Program Orizont 2020, 
participarea consolidată a IMM-urilor la 
guvernanţa programului, în special 
participarea la stabilirea agendelor de 
cercetare şi la implementarea 
parteneriatelor public-private.

Or. en

Amendamentul 581
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1 a 
(nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, există nevoia elaborării unor 
noi instrumente de informare şi 
transparenţă în ceea ce priveşte drepturile 
de proprietate intelectuală, astfel încât 
IMM-urile (şi, de asemenea, organisme 
publice de cercetare), să se poată angaja 
în cercetare, exploatarea invenţiilor, 
achiziţionarea de drepturi de proprietate 
industrială şi exploatarea rezultatelor 
cercetării în deplină cunoştinţă de cauză.
Măsurile ce urmează a fi luate pentru 
întărirea capacităţii IMM-urilor de a 
inova şi pentru a le permite să joace un 
rol deplin în cercetare includ introducerea 
unor norme vizând o mai mare 
transparenţă în portofoliile de drepturi de 
proprietate intelectuală şi de preţ, 
elaborarea, la nivel european, a unor 
metode de evaluare a calităţii drepturilor 
de proprietate intelectuală şi stabilirea 
unor valori de referinţă comune pentru a 
facilita tranzacţiile în care sunt implicate 
brevete.

Or. fr

Amendamentul 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va urmări identificarea sinergiilor cu 
politica de coeziune a Uniunii în contextul 
strategiilor naţionale şi regionale de 
inovare pentru o specializare inteligentă.

Se va urmări identificarea sinergiilor cu 
politica de coeziune a Uniunii în contextul 
strategiilor naţionale şi regionale de 
inovare pentru o specializare inteligentă.
Aceste sinergii se pot baza, de asemenea, 
pe experienţa de jos în sus, la nivel 
naţional şi regional, pe care Eureka şi 
Eurostars o au în sprijinirea activităţilor 
de inovare şi cercetare ale IMM-urilor , 



PE492.815v01-00 132/134 AM\907981RO.doc

RO

pe care fondurile de coeziune le-ar putea 
sprijini prin finanţarea cu prioritate, de 
către autorităţile de gestionare, a 
partenerilor locali în cadrul proiectelor 
Eureka.

Or. en

Amendamentul 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda sprijin inovării orientate către 
piaţă în vederea creşterii capacităţii de 
inovare a întreprinderilor prin 
îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru 
inovare, precum şi pentru a înlătura 
obstacolele specifice în calea creşterii 
întreprinderilor inovatoare, în special a 
IMM-urilor şi a întreprinderilor de 
dimensiune intermediară cu potenţial de 
creştere rapidă. Pe lângă o asistenţă 
specializată pentru inovare (de exemplu 
privind exploatarea proprietăţii 
intelectuale, reţelele de cumpărători, 
asistenţă pentru birourile de transfer de 
tehnologie, concepţie strategică), vor fi 
sprijinite reexaminările politicilor publice 
în relaţie cu inovarea.

Se va acorda sprijin inovării orientate către 
piaţă în vederea creşterii capacităţii de 
inovare a întreprinderilor prin 
îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru 
inovare, precum şi pentru a înlătura 
obstacolele specifice în calea creşterii 
întreprinderilor inovatoare, în special a 
IMM-urilor şi a întreprinderilor de 
dimensiune intermediară cu potenţial de 
creştere rapidă. Pe lângă o asistenţă 
specializată pentru inovare (de exemplu 
privind exploatarea proprietăţii 
intelectuale, reţelele de cumpărători, 
serviciile internaţionale de transfer de 
tehnologie, asistenţă pentru birourile de 
transfer de tehnologie, concepţie strategică, 
dezvoltarea clusterelor), vor fi sprijinite 
reexaminările politicilor publice în relaţie 
cu inovarea.

Or. en

Amendamentul 584
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda sprijin inovării orientate către 
piaţă în vederea creşterii capacităţii de 
inovare a întreprinderilor prin 
îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru 
inovare, precum şi pentru a înlătura 
obstacolele specifice în calea creşterii 
întreprinderilor inovatoare, în special a 
IMM-urilor şi a întreprinderilor de 
dimensiune intermediară cu potenţial de 
creştere rapidă. Pe lângă o asistenţă 
specializată pentru inovare (de exemplu 
privind exploatarea proprietăţii 
intelectuale, reţelele de cumpărători, 
asistenţă pentru birourile de transfer de 
tehnologie, concepţie strategică), vor fi 
sprijinite reexaminările politicilor publice 
în relaţie cu inovarea.

Se va acorda sprijin inovării orientate către 
piaţă în vederea creşterii capacităţii de 
inovare a întreprinderilor prin 
îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru 
inovare, precum şi pentru a înlătura 
obstacolele specifice în calea creşterii 
întreprinderilor inovatoare, în special a 
IMM-urilor şi a întreprinderilor de 
dimensiune intermediară cu potenţial de 
creştere rapidă. Pe lângă o asistenţă 
specializată pentru inovare (de exemplu 
privind sprijinirea înregistrării proprietăţii 
intelectuale şi exploatarea proprietăţii 
intelectuale, reţelele de cumpărători, 
asistenţă pentru birourile de transfer de 
tehnologie, concepţie strategică), vor fi 
sprijinite reexaminările politicilor publice 
în relaţie cu inovarea.

Or. en

Amendamentul 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.3 a. (da) Sprijinirea transferului 
cunoştinţelor şi tehnologiilor din mediul 
public de cercetare pe piaţă
Obiectivul îl constituie sprijinirea 
proceselor de transfer dintre domeniul 
cercetării publice şi IMM-urile 
inovatoare, ca mecanism eficace pentru 
transferul pe piaţă al rezultatelor 
cercetării şi al invenţiilor generate în 
universităţi şi centre de cercetare.

Or. en
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