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Amendamentul 159
Gaston Franco

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Extinderea participării ar trebui 
încurajată pentru a exploata potențialul 
rezervei de talente a Europei și pentru a 
optimiza impactul economic și social al 
cercetării, fapt ce ar trebui să contribuie 
la eliminarea diferențelor în domeniul 
cercetării și inovării în Europa, prin 
utilizarea unor agenți precum centrele 
științifice și muzeele în vederea angajării 
unui public divers și a numeroși cetățeni.

Or. en

Amendamentul 160
Alyn Smith

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orizont 2020 urmărește trei priorități, și 
anume excelența științifică („Excelența 
științifică”), crearea unei poziții de lider în 
sectorul industrial („Poziția de lider în 
sectorul industrial”) și abordarea 
provocărilor societale („Provocări 
societale”). Aceste priorități ar trebui puse 
în aplicare printr-un program specific, 
constând în trei componente privind acțiuni 
indirecte și o componentă privind acțiunile 
directe ale Centrului Comun de Cercetare 
(JRC).

(2) Orizont 2020 se va baza pe excelență, 
în vreme ce urmărește trei priorități, și 
anume excelența științifică („Excelența 
științifică”), crearea unei poziții de lider în 
sectorul industrial („Poziția de lider în 
sectorul industrial”) și abordarea 
provocărilor societale („Provocări 
societale”). Aceste priorități ar trebui puse 
în aplicare printr-un program specific, 
constând în trei componente privind acțiuni 
indirecte și o componentă privind acțiunile 
directe ale Centrului Comun de Cercetare 
(JRC).

Or. en
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Amendamentul 161
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orizont 2020 urmărește trei priorități, și 
anume excelența științifică („Excelența 
științifică”), crearea unei poziții de lider în 
sectorul industrial („Poziția de lider în 
sectorul industrial”) și abordarea 
provocărilor societale („Provocări 
societale”). Aceste priorități ar trebui puse 
în aplicare printr-un program specific, 
constând în trei componente privind acțiuni 
indirecte și o componentă privind acțiunile 
directe ale Centrului Comun de Cercetare 
(JRC).

(2) Orizont 2020 urmărește trei priorități, și 
anume excelența științifică („Excelența 
științifică”), crearea unei poziții de lider în 
sectorul industrial și în cel al serviciilor
(„Poziția de lider în sectorul industrial și în 
cel al serviciilor”) și abordarea 
provocărilor societale („Provocări 
societale”). Aceste priorități ar trebui puse 
în aplicare printr-un program specific, 
constând în trei componente privind acțiuni 
indirecte și o componentă privind acțiunile 
directe ale Centrului Comun de Cercetare
(JRC).

Or. ro

Amendamentul 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare componentă ar trebui să fie 
complementară și pusă în aplicare în mod 
coerent cu celelalte componente ale 
programului specific.

(4) Fiecare componentă ar trebui să fie 
complementară și pusă în aplicare în mod 
coerent cu celelalte componente ale 
programului specific. Coordonarea 
strategică a cercetării și inovării în cadrul 
celor trei priorități pentru fiecare 
domeniu tematic (de exemplu, sănătatea) 
ar trebui să abordeze fragmentarea și să 
îmbunătățească utilizarea și gestionarea 
resurselor tehnologice și de 
infrastructură, cu ajutorul schimbului de 
date, pentru a accelera obținerea 
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rezultatelor.

Or. en

(În legătură cu amendamentul 3, PE489.688v01-00)

Amendamentul 163
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Curie și infrastructurile europene de 
cercetare. Aceste activități trebuie să aibă 
drept scop consolidarea competențelor pe 
termen lung, acordând o importanță 
deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 
Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Curie și infrastructurile europene de 
cercetare și rețelele de excelență în cadrul 
Uniunii. Aceste activități trebuie să aibă 
drept scop consolidarea competențelor pe 
termen lung, acordând o importanță 
deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 
Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

Or. en

Amendamentul 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Curie și infrastructurile europene de 
cercetare. Aceste activități trebuie să aibă 
drept scop consolidarea competențelor pe 
termen lung, acordând o importanță 
deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 
Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Skłodowska-Curie și infrastructurile 
europene de cercetare. Aceste activități 
trebuie să aibă drept scop consolidarea 
competențelor pe termen lung, acordând o 
importanță deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 
Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 165
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Orizont 2020 ar trebui să dezvolte 
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sinergii cu alte politici ale Uniunii și ale 
statelor membre, în special în domeniul 
educației, pentru a conferi atractivitate 
profesiunilor de cercetător și inovator, 
pentru a oferi opțiuni de carieră la nivel 
înalt tinerilor europeni talentați și pentru 
a atrage persoanele cele mai talentate din 
țările terțe. Pentru a pregăti următoarea 
generație de cercetători, ar trebui 
promovată educația în domeniul științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(„STEM”) și ar trebui abordat decalajul 
de gen în știință și inovare, ca un mijloc 
necesar pentru a garanta că Uniunea va 
putea avea acces la capitalul uman 
necesar pentru îndeplinirea obiectivelor 
sale în domeniul cercetării și inovării.

Or. en

Amendamentul 166
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Acțiunile de cercetare din cadrul 
componentei I „Excelență științifică” ar 
trebui să fie stabilite în funcție de 
necesitățile și oportunitățile din domeniul 
științei, fără priorități tematice predefinite. 
Agenda de cercetare ar trebui să fie 
stabilită în strânsă colaborare cu 
comunitatea științifică. Cercetarea ar trebui 
finanțată în funcție de criteriul excelenței.

(6) Acțiunile de cercetare din cadrul 
componentei I „Excelență științifică” ar 
trebui să fie stabilite în funcție de 
necesitățile și oportunitățile din domeniul 
științei, fără priorități tematice predefinite. 
Agenda de cercetare ar trebui să fie 
stabilită în strânsă colaborare cu 
comunitatea științifică. Cercetarea ar trebui 
finanțată în funcție de criteriul excelenței.
Alte principii ar putea, de asemenea, fi 
luate în considerare, cum ar fi 
incluziunea, raportul cost-eficiență și 
reducerea disparității dintre 
infrastructurile de cercetare între statele 
membre UE-15 și UE-12, necesare pentru 
a institui excelența.

Or. en
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Amendamentul 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a menține și consolida poziția 
de lider în sectorul industrial a Uniunii, 
există o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 
cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 
economică din viitor. Prin urmare, este 
necesar să se stimuleze intens participarea 
industriei la programul Orizont 2020, în 
special în ceea ce privește partea a II-a -
„Poziția de lider în sectorul industrial” și 
partea a III-a - „Provocări societale”.

Or. en

Amendamentul 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii, există 
o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 
cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii, există 
o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 
cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 



AM\907982RO.doc 9/132 PE492.816v01-00

RO

economică din viitor. Componenta II, 
„Poziția de lider în sectorul industrial”, ar 
trebui să sprijine investițiile în cercetarea și 
inovarea de excelență în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și al altor 
tehnologii industriale, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
nivelul întregii Uniuni.

economică din viitor. Componenta II, 
„Poziția de lider în sectorul industrial”, ar 
trebui să sprijine investițiile în cercetarea și 
inovarea de excelență în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și al altor 
tehnologii industriale, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
nivelul întregii Uniuni, în special prin 
coborârea pragului de intrare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. sl

Amendamentul 169
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a sprijini inovarea în cadrul 
IMM-urilor, ar trebui dezvoltat un set de 
instrumente și de oportunități de 
finanțare, care să sprijine cercetarea și 
inovarea de-a lungul diferitelor etape ale 
ciclului de inovare și ținând cont de 
diferitele mărimi și tipuri de IMM-uri. Pe 
durata implementării sale, programul 
Orizont 2020 ar trebui să aloce cel puțin 
20% din bugetul său IMM-urilor. În 
special, cel puțin 10% din bugetul 
programului Orizont 2020 va fi alocat 
prin intermediul unui instrument specific 
pentru IMM-uri, care ar trebui gestionat 
și implementat de către o singură 
structură administrativă specifică.

Or. en
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Amendamentul 170
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cercetarea și inovarea spațială, care 
reprezintă o competență partajată a 
Uniunii, ar trebui inclusă ca element 
coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

(9) Cercetarea și inovarea spațială, inclusiv 
industria în domeniul observării, 
navigației și telecomunicațiilor satelitare, 
infrastructura (terestră și spațială), 
serviciile și aplicațiile, care reprezintă o 
competență partajată a Uniunii, ar trebui 
inclusă ca element coerent în cadrul 
componentei II „Poziția de lider în sectorul 
industrial”, în scopul de a maximiza 
impactul științific, economic și societal și 
de a garanta o punere în aplicare eficientă 
și eficace din punctul de vedere al 
costurilor. Coordonarea între piloni este 
esențială pentru a promova sectorul 
spațial. Potrivit concluziilor procesului de 
consultare aferent programului Orizont 
2020 „Spațiul depășește tehnologia”, 
acesta este un sector în sine, cu 
importante contribuții în ceea ce privește 
atât provocările societale, cât și știința, 
fiind, în același timp, puternic dependent 
de cercetare, pentru a-și continua 
promovarea dezvoltării tehnologice.

Or. en

Amendamentul 171
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cercetarea și inovarea spațială, care 
reprezintă o competență partajată a 
Uniunii, ar trebui inclusă ca element 

(9) Cercetarea și inovarea spațială, care 
reprezintă o competență partajată a 
Uniunii, ar trebui inclusă ca element 
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coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor. Aceasta ar trebui realizată în 
coordonare cu statele membre și cu ASE.

Or. en

Amendamentul 172
Norbert Glante

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cercetarea și inovarea spațială, care 
reprezintă o competență partajată a 
Uniunii, ar trebui inclusă ca element 
coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

(9) Cercetarea și inovarea spațială, inclusiv 
aplicațiile, care reprezintă o competență 
partajată a Uniunii, ar trebui inclusă ca 
element coerent în cadrul componentei II 
„Poziția de lider în sectorul industrial”, în 
scopul de a maximiza impactul științific, 
economic și societal și de a garanta o 
punere în aplicare eficientă și eficace din 
punctul de vedere al costurilor.

Or. de

Justificare

Pentru a furniza beneficii directe societății, cercetarea ar trebui extinsă la servicii și aplicații, 
precum și la tehnologii și infrastructură.

Amendamentul 173
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cercetarea și inovarea spațială, care (9) Cercetarea și inovarea spațială, care 
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reprezintă o competență partajată a 
Uniunii, ar trebui inclusă ca element 
coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

reprezintă o competență partajată a Uniunii 
Europene, ar trebui inclusă ca element 
coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

Or. en

Amendamentul 174
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Abordarea provocărilor societale 
majore identificate în Strategia Europa 
20207 necesită investiții importante în 
cercetare și inovare, pentru a dezvolta și 
difuza soluții noi și inovatoare care au 
amploarea și domeniul de aplicare 
necesare. Aceste provocări reprezintă, de 
asemenea, oportunități economice majore 
pentru întreprinderile inovatoare, 
contribuind astfel la competitivitatea și 
ocuparea forței de muncă din Uniune.

(10) Abordarea provocărilor societale 
majore identificate în Strategia Europa 
20207 necesită investiții importante în 
cercetare și inovare, pentru a dezvolta și 
difuza soluții noi și inovatoare care au 
amploarea și domeniul de aplicare 
necesare, inclusiv, de exemplu, 
implementarea unor noi instrumente de 
finanțare în cercetare, cum ar fi 
premierea inovării, în special atunci când 
se manifestă disfuncționalități ale 
piețelor. Aceste provocări reprezintă, de 
asemenea, oportunități economice majore 
pentru întreprinderile inovatoare, 
contribuind astfel la competitivitatea și 
ocuparea forței de muncă din Uniune.

Or. fr

Amendamentul 175
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Componenta III, „Provocări 
societale”, ar trebui să mărească 
eficacitatea cercetării și inovării 
răspunzând unor provocări societale 
majore, prin sprijinirea activităților de 
cercetare și inovare de excelență. Aceste 
activități ar trebui să fie realizate utilizând 
o abordare bazată pe provocări, care să 
reunească resursele și cunoștințele pentru 
diferite domenii, tehnologii și discipline. 
Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste este un element important pentru 
abordarea tuturor provocărilor. Activitățile 
ar trebui să acopere întreaga gamă a 
cercetării și inovării, punând accentul pe
activitățile legate de inovare, cum sunt
testarea, activitățile demonstrative, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, cercetarea prenormativă 
pentru stabilirea standardelor și preluarea 
pe piață a inovațiilor. Activitățile ar trebui 
să sprijine în mod direct competențele 
corespunzătoare politicilor sectoriale la 
nivelul Uniunii. Toate provocările ar trebui 
să contribuie la realizarea obiectivului 
global al dezvoltării durabile.

(11) Componenta III, „Provocări 
societale”, ar trebui să mărească 
eficacitatea cercetării și inovării 
răspunzând unor provocări societale 
majore, prin sprijinirea activităților de 
cercetare și inovare de excelență. Aceste 
activități ar trebui să fie realizate utilizând 
o abordare bazată pe provocări, care să 
reunească resursele și cunoștințele pentru 
diferite domenii, tehnologii și discipline. 
Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste este un element important pentru 
abordarea tuturor provocărilor. Activitățile 
ar trebui să acopere întreaga gamă a 
cercetării și inovării, cum ar fi activitățile 
legate de inovare, precum cercetarea de 
bază și cea aplicată, dezvoltarea, testarea, 
activitățile demonstrative, sprijinul pentru 
achizițiile publice, cercetarea prenormativă 
pentru stabilirea standardelor și preluarea 
pe piață a inovațiilor. Activitățile ar trebui 
să sprijine în mod direct competențele 
corespunzătoare politicilor sectoriale la 
nivelul Uniunii. Toate provocările ar trebui 
să contribuie la realizarea obiectivului 
global al dezvoltării durabile.

Or. en

Amendamentul 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Componenta III, „Provocări 
societale”, ar trebui să mărească 
eficacitatea cercetării și inovării 
răspunzând unor provocări societale 

(11) Componenta III, „Provocări 
societale”, ar trebui să mărească 
eficacitatea cercetării și inovării 
răspunzând unor provocări societale 
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majore, prin sprijinirea activităților de 
cercetare și inovare de excelență. Aceste 
activități ar trebui să fie realizate utilizând 
o abordare bazată pe provocări, care să 
reunească resursele și cunoștințele pentru 
diferite domenii, tehnologii și discipline. 
Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste este un element important pentru 
abordarea tuturor provocărilor. Activitățile 
ar trebui să acopere întreaga gamă a 
cercetării și inovării, punând accentul pe 
activitățile legate de inovare, cum sunt 
testarea, activitățile demonstrative, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, cercetarea prenormativă 
pentru stabilirea standardelor și preluarea 
pe piață a inovațiilor. Activitățile ar trebui 
să sprijine în mod direct competențele 
corespunzătoare politicilor sectoriale la 
nivelul Uniunii. Toate provocările ar trebui 
să contribuie la realizarea obiectivului 
global al dezvoltării durabile.

majore, prin sprijinirea activităților de 
cercetare și inovare de excelență. Aceste 
activități ar trebui să fie realizate utilizând 
o abordare bazată pe provocări, care să 
reunească resursele și cunoștințele pentru 
diferite domenii, tehnologii și discipline. 
Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste este un element important pentru 
abordarea tuturor provocărilor. Activitățile 
ar trebui să acopere întreaga gamă a 
cercetării și inovării, punând accentul pe 
activitățile legate de inovare, cum sunt 
testarea, activitățile demonstrative, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, cercetarea prenormativă 
pentru stabilirea standardelor și preluarea 
pe piață a inovațiilor. Activitățile ar trebui 
să sprijine în mod direct competențele 
corespunzătoare politicilor sectoriale la 
nivelul Uniunii și competitivitatea 
sectorului industrial al Uniunii la nivel 
mondial. Toate provocările ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivului global 
al dezvoltării durabile.

Or. en

Amendamentul 177
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Componenta III, „Provocări 
societale”, ar trebui să mărească 
eficacitatea cercetării și inovării 
răspunzând unor provocări societale 
majore, prin sprijinirea activităților de 
cercetare și inovare de excelență. Aceste 
activități ar trebui să fie realizate utilizând 
o abordare bazată pe provocări, care să 
reunească resursele și cunoștințele pentru 
diferite domenii, tehnologii și discipline. 
Cercetarea în domeniul științelor sociale și 

(11) Componenta III, „Provocări 
societale”, ar trebui să mărească 
eficacitatea cercetării și inovării 
răspunzând unor provocări societale 
majore, prin sprijinirea activităților de 
cercetare și inovare de excelență. Aceste 
activități ar trebui să fie realizate utilizând 
o abordare bazată pe provocări, care să 
reunească resursele și cunoștințele pentru 
diferite domenii, tehnologii și discipline. 
Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
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umaniste este un element important pentru 
abordarea tuturor provocărilor. Activitățile 
ar trebui să acopere întreaga gamă a 
cercetării și inovării, punând accentul pe 
activitățile legate de inovare, cum sunt 
testarea, activitățile demonstrative, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, cercetarea prenormativă 
pentru stabilirea standardelor și preluarea 
pe piață a inovațiilor. Activitățile ar trebui
să sprijine în mod direct competențele 
corespunzătoare politicilor sectoriale la 
nivelul Uniunii. Toate provocările ar trebui 
să contribuie la realizarea obiectivului 
global al dezvoltării durabile.

umaniste este un element important pentru 
abordarea tuturor provocărilor. Activitățile 
ar trebui să acopere întreaga gamă a 
cercetării și inovării, punând accentul pe 
activitățile legate de inovare, cum sunt 
testarea, activitățile demonstrative, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, cercetarea prenormativă 
pentru stabilirea standardelor și preluarea 
pe piață a inovațiilor. Activitățile ar trebui 
să sprijine în mod direct competențele 
corespunzătoare politicilor sectoriale la 
nivelul Uniunii. Toate provocările ar trebui 
să contribuie la realizarea obiectivului 
global al dezvoltării durabile și la 
participarea deplină a cercetătorilor și 
inginerilor pe întreg teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cooperarea internațională este 
esențială pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite ale tuturor părților programului 
specific, iar proiectele de cooperare 
internațională ce vizează țări sau grupuri 
de țări privind aspecte orizontale sau 
prioritare ar trebui implementate în 
cadrul fiecărei părți.

Or. fr

Justificare

Proiectele de cooperare internațională de orice tip vizează toate părțile programului specific, 
indiferent de aspectele legate de securitate. Acestea nu pot fi limitate la acțiunea orizontală 
pentru a aborda „provocările societale”: sănătate, schimbări demografice și bunăstare.
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Amendamentul 179
Henri Weber

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cooperarea internațională este 
esențială pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite ale tuturor părților programului 
specific, iar proiectele de cooperare 
internațională ce vizează țări sau grupuri 
de țări privind aspecte orizontale sau 
prioritare ar trebui implementate în 
cadrul fiecărei părți.

Or. fr

Amendamentul 180
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cooperarea internațională este 
esențială pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite ale tuturor părților programului 
specific, iar proiectele de cooperare 
internațională ce vizează țări sau grupuri 
de țări privind aspecte orizontale sau 
prioritare ar trebui implementate în 
cadrul fiecărei părți;

Or. fr

Justificare

Proiectele de cooperare internațională de orice tip vizează toate părțile programului specific, 
indiferent de aspectele legate de securitate. Acestea nu pot fi limitate la acțiunea orizontală 
pentru a aborda „provocările societale”: sănătate, schimbări demografice și bunăstare.
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Amendamentul 181
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Programul Orizont 2020 ar trebui, 
de asemenea, să promoveze abordările 
multidisciplinare vizând inovarea, 
inclusiv dezvoltarea soluțiilor 
netehnologice, abordările 
organizaționale, noile modele de afaceri, 
inovarea sistemelor și inovațiile din 
sectorul public, ca o completare necesară 
la activitățile de inovare concentrate pe 
tehnologie.

Or. en

Amendamentul 182
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Programul specific ar trebui să 
completeze acțiunile întreprinse în statele 
membre, precum și alte acțiuni ale Uniunii 
necesare în cadrul efortului strategic global 
de punere în aplicare a Strategiei Europa 
2020, în special cu acțiuni în domeniile 
politicilor coeziunii, agriculturii și 
dezvoltării rurale, educației și formării 
profesionale, industriei, sănătății publice, 
protecției consumatorilor, ocupării forței de 
muncă și politicii sociale, energiei, 
transportului, mediului, acțiunilor 
climatice, securității, mediului marin și 
pescuitului, cooperării pentru dezvoltare și 
extindere și politicii de vecinătate.

(15) Programul specific ar trebui să 
completeze acțiunile întreprinse în statele 
membre, precum și alte acțiuni ale Uniunii 
necesare în cadrul efortului strategic global 
de punere în aplicare a Strategiei Europa 
2020, în special cu acțiuni în domeniile 
politicilor coeziunii, agriculturii și 
dezvoltării rurale, educației și formării 
profesionale, industriei, sănătății publice, 
protecției consumatorilor, ocupării forței de 
muncă și politicii sociale, energiei, 
transportului, mediului, acțiunilor 
climatice, securității, mediului marin și 
pescuitului, cooperării pentru dezvoltare și 
extindere și politicii de vecinătate.
Armonizarea adecvată cu fondurile 
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politicii de coeziune și acțiunea 
coordonată vor contribui la reducerea 
diferențelor în domeniul cercetării și 
inovării în Uniunea Europeană, ținând 
cont de caracteristicile specifice 
regiunilor menționate la articolele 174, 
349 și 355 alineatul (1) din TFUE.

Or. pt

Justificare

Este necesară o structură adecvată pentru a lega fondurile regionale și ale politicii de 
coeziune de finanțarea prin intermediul programului Orizont 2020, fără a uita caracteristicile 
specifice ale regiunilor menționate la articolele 174, 349 și 355 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 183
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Toate cererile de propuneri în 
domeniul cercetării în materie de 
securitate ar trebui să facă mai întâi 
obiectul unei evaluări ex-ante a 
impactului etic și societal, care ține pe 
deplin cont de potențialele impacturi 
societale ale agendei de cercetare și 
dezvoltare aflată la baza acestora. Orice 
aspecte etice și/sau impacturi societale 
importante subliniate de către o astfel de 
evaluare de impact ar trebui apoi 
încorporate pe deplin în cererea de 
propuneri, atât ca parte integrantă a 
agendei de cercetare și dezvoltare, cât și 
prin intermediul unor resurse dedicate 
cercetării și analizei care abordează 
probleme specifice. În plus, ar trebui 
efectuată o revizuire etică pentru fiecare 
proiect, înainte și pe durata implementării 
sale.
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Or. en

Amendamentul 184
Alyn Smith

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Excelența ar trebui să constituie 
principalul motor pentru programul 
Orizont 2020 în ansamblu. Acest lucru 
presupune că excelența este definită 
independent de orice condiție prealabilă 
de ordin geografic sau de altă natură. 
Raportul promovează extinderea 
participării pentru a stimula excelența pe 
teritoriul Europei, pe de o parte, și 
extinderea excelenței științifice de jos în 
sus în cadrul celor trei piloni ai 
programului Orizont 2020, pe de altă 
parte.

Or. en

Amendamentul 185
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) componenta II „Poziția de lider în 
sectorul industrial”;

(b) componenta II „Poziția de lider în 
sectorul industrial și în cel al serviciilor”;

Or. ro

Amendamentul 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella
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Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Cunoaștere, știință și tehnologie. 
Științele vieții, sănătate, pământ, mediu, 
resurse naturale și securitate alimentară.

Or. en

Amendamentul 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) Social, economic și științe umaniste. 
Provocări demografice, educație, aspecte 
teritoriale, guvernanță, cultură, 
conținuturi digitale, științe umaniste, 
patrimoniu cultural și domenii 
nemateriale ale cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 188
Gaston Franco

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea competențelor, formarea și 
dezvoltarea carierei, prin acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie („acțiunile Marie 
Curie”);

(c) consolidarea competențelor, formarea și 
dezvoltarea carierei, prin acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie. Centrele științifice și 
muzeele și-au dovedit experiența în 
formarea tinerilor oameni de știință în 
materie de comunicare cu conținut 
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științific, lucrând în strânsă asociere cu 
universitățile și instituțiile de știință și 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 189
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea competențelor, formarea și 
dezvoltarea carierei, prin acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie („acțiunile Marie 
Curie”);

(c) consolidarea competențelor, formarea și 
dezvoltarea carierei, precum și garantarea 
promovării femeilor, prin acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie;

Or. en

Amendamentul 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Răspândirea excelenței și lărgirea 
participării;

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 191
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) realizarea actului de știință cu și 
pentru societate și promovarea cercetării 
și inovării responsabile

Or. en

Amendamentul 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consolidarea transferului de 
cunoștințe din cercetare și inovare în 
conținutul procesului de învățământ de la 
toate nivelurile

Or. en

Amendamentul 193
Marisa Matias

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consolidarea cercetării în sensul 
nevoilor exprimate de organizațiile 
societății civile

Or. en

Amendamentul 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Cercetarea și inovarea responsabile.

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 195
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta II, „Poziția de lider în sectorul 
industrial”, consolidează poziția de lider în 
sectorul industrial și competitivitatea în 
conformitate cu prioritatea „poziția de lider 
în sectorul industrial” stabilită la articolul 5 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. XX/2012 [Orizont 2020], prin 
urmărirea următoarelor obiective specifice:

Componenta II, „Poziția de lider în sectorul 
industrial și în cel al serviciilor”, 
consolidează poziția de lider în sectorul 
industrial și în cel al serviciilor,
competitivitatea în conformitate cu 
prioritatea „poziția de lider în sectorul 
industrial și în cel al serviciilor” stabilită la 
articolul 5 alineatul (2) litera (b) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 
2020], prin urmărirea următoarelor 
obiective specifice:

Or. ro

Amendamentul 196
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea poziției de lider în sectorul 
industrial a Europei prin cercetare, 
dezvoltare tehnologică, demonstrație și 

(a) consolidarea poziției de lider în sectorul 
industrial și în cel al serviciilor a Europei 
prin cercetare, dezvoltare tehnologică, 
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inovare în ceea ce privește următoarele 
tehnologii generice și tehnologii 
industriale:

demonstrație și inovare în ceea ce privește 
următoarele tehnologii generice și 
tehnologii industriale:

Or. ro

Amendamentul 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) acvatehnologiile,

Or. en

Amendamentul 198
Alyn Smith

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) știința rurală și sănătatea 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 199
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea accesului la finanțarea de 
risc pentru investițiile în cercetare și 
inovare;

(b) îmbunătățirea accesului la finanțarea de 
risc pentru investițiile în cercetare și 
inovare și pentru exploatarea rezultatelor 
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cercetării;

Or. en

Amendamentul 200
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stimularea inovării în întreprinderile 
mici și mijlocii.

(c) stimularea inovării în întreprinderile 
mici și mijlocii și sporirea capacității 
acestora de a accesa și absorbi rezultatele 
cercetării și de a le transforma în produse 
și servicii inovatoare.

Or. en

Amendamentul 201
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stimularea inovării în întreprinderile 
mici și mijlocii.

(c) sprijinirea inovării în întreprinderile 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta III, „Provocări societale”, 
contribuie la prioritatea „provocări 
societale” prevăzută la articolul 5 alineatul 
(2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Orizont 2020], prin desfășurarea 
de activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, demonstrație și inovare, care 
contribuie la următoarele obiective 
specifice:

Componenta III, „Provocări societale”, 
contribuie la prioritatea „provocări 
societale” prevăzută la articolul 5 alineatul 
(2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Orizont 2020], prin desfășurarea 
de activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică, demonstrație și inovare și prin 
urmărirea aspectelor socioeconomice 
conexe, care contribuie la următoarele 
obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe 
tot parcursul vieții;

(a) îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe 
tot parcursul vieții și ameliorarea soluțiilor 
care le permit persoanelor confruntate cu 
procesul de îmbătrânire să-și mențină 
autonomia;

Or. en

Amendamentul 204
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe 
tot parcursul vieții;

(a) îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe 
tot parcursul vieții, ținând cont de 
dizabilități;
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Or. en

Amendamentul 205
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) identificarea nevoilor de cercetare și 
a priorităților care sunt relevante din 
punct de vedere social, prin instituirea 
unor platforme de dialog între societatea 
civilă și cercetători și garantarea 
participării societății civile la definirea, 
implementarea și evaluarea programelor 
de cercetare în cadrul provocărilor 
societale;

Or. fr

Amendamentul 206
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, susținând serviciile 
ecosistemice relevante, precum și a unor 
lanțuri de aprovizionare competitive și cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară pe termen 
lung productive și eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, susținând 
serviciile ecosistemice relevante, 
consolidând și revigorând baza de 
resurse, precum și a unor lanțuri de 
aprovizionare competitive și cu emisii 
reduse de dioxid de carbon;

Or. en
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Amendamentul 207
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, 
precum și de alte bioproduse, prin 
dezvoltarea unor sisteme de producție 
primară productive și eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, susținând 
serviciile ecosistemice relevante, precum și 
a unor lanțuri de aprovizionare competitive 
și cu emisii reduse de dioxid de carbon;

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure, protejând agricultura de 
calitate și asigurând cantități suficiente de 
alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, susținând serviciile 
ecosistemice relevante, precum și a unor 
lanțuri de aprovizionare competitive și cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. pt

Justificare

Întrucât provocările societale enumerate includ cantități suficiente de alimente sigure, trebuie 
reținut faptul că agricultura de calitate reprezintă una dintre condițiile prealabile.

Amendamentul 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, susținând serviciile 
ecosistemice relevante, precum și a unor 
lanțuri de aprovizionare competitive și cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, susținând serviciile 
ecosistemice relevante, precum și a unor 
lanțuri de aprovizionare competitive și 
sustenabile;
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Or. en

Amendamentul 209
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, susținând serviciile 
ecosistemice relevante, precum și a unor 
lanțuri de aprovizionare competitive și cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

(b) asigurarea unor cantități suficiente de 
alimente sigure și de înaltă calitate, precum 
și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară productive, 
sustenabile și eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, susținând 
serviciile ecosistemice relevante, precum și 
a unor lanțuri de aprovizionare competitive 
și cu emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 210
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trecerea la un sistem energetic fiabil, 
durabil și competitiv, în contextul 
diminuării constante a resurselor, al 
creșterii nevoilor de energie și al 
schimbărilor climatice;

(c) trecerea la un sistem energetic extrem 
de eficient, durabil, sigur, bazat pe surse 
regenerabile și competitiv, în contextul 
diminuării constante a resurselor, al 
creșterii nevoilor de energie și al 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 211
Nuno Teixeira
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trecerea la un sistem energetic fiabil, 
durabil și competitiv, în contextul 
diminuării constante a resurselor, al 
creșterii nevoilor de energie și al 
schimbărilor climatice;

(c) Trecerea la un sistem energetic fiabil, 
sustenabil și competitiv, cu o concentrare 
mai mare asupra energiilor regenerabile, 
în condițiile unor resurse din ce în ce mai 
puține, ale unor nevoi de energie tot mai 
mari, precum și ale existenței schimbărilor 
climatice.

Or. pt

Justificare

O concentrare mai mare asupra energiilor regenerabile reprezintă corolarul necesar al 
tranziției la un sistem energetic mai sustenabil și, prin urmare, ar trebui să figureze printre 
obiectivele specifice.

Amendamentul 212
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trecerea la un sistem energetic fiabil, 
durabil și competitiv, în contextul 
diminuării constante a resurselor, al 
creșterii nevoilor de energie și al 
schimbărilor climatice;

(c) creșterea eficienței energetice și
trecerea la un sistem energetic fiabil, 
durabil și competitiv, în contextul 
diminuării constante a resurselor, al 
creșterii nevoilor de energie și al 
schimbărilor climatice;

Or. ro

Amendamentul 213
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un sistem de transport european eficient 
din punctul de vedere al resurselor, 
ecologic, sigur și fără sincope, în beneficiul 
cetățenilor, al economiei și al societății;

(d) un sistem de transport european care să 
includă toate statele membre și care să 
devină eficient din punctul de vedere al 
resurselor, ecologic, sigur și fără sincope, 
în beneficiul cetățenilor europeni, al 
economiei și al societății;

Or. ro

Amendamentul 214
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un sistem de transport european eficient 
din punctul de vedere al resurselor, 
ecologic, sigur și fără sincope, în beneficiul 
cetățenilor, al economiei și al societății;

(d) un sistem de transport european eficient 
din punctul de vedere al resurselor, 
ecologic, sigur, fiabil și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și al 
societății;

Or. en

Amendamentul 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
sustenabilă cu materii prime, pentru a 
satisface necesitățile unei populații globale 
în creștere în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale ale planetei;

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, luarea în considerare a 
impactului schimbărilor climatice în 
transformarea structurii ecosistemelor,
precum și o aprovizionare sustenabilă cu 
materii prime, pentru a satisface 
necesitățile unei populații globale în 
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creștere în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale ale planetei;

Or. en

Amendamentul 216
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
sustenabilă cu materii prime, pentru a 
satisface necesitățile unei populații globale 
în creștere în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale ale planetei;

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o utilizare, gestionare 
și aprovizionare sustenabilă cu materii 
prime, pentru a satisface necesitățile unei 
populații globale în creștere în limitele 
sustenabile ale resurselor naturale ale 
planetei;

Or. en

Amendamentul 217
Marisa Matias

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, precum și o aprovizionare 
sustenabilă cu materii prime, pentru a 
satisface necesitățile unei populații globale 
în creștere în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale ale planetei;

(e) o utilizare eficientă a resurselor și o 
economie care să conserve resursele, 
rezistentă la schimbările climatice și 
echitabilă, precum și o aprovizionare 
sustenabilă cu materii prime, pentru a 
satisface necesitățile unei populații globale 
în creștere în limitele sustenabile ale 
resurselor naturale ale planetei;

Or. en
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Amendamentul 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) adaptarea la problemele generate de 
consecințele negative ale schimbărilor 
climatice legate de ciclul hidrologic, 
reducerea biodiversității și gestionarea 
resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea unor societăți europene 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 
în contextul unor schimbări fără precedent 
și al unor interdependențele globale din ce 
în ce mai accentuate.

(f) promovarea unor societăți europene 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 
în contextul unor schimbări fără precedent 
și al unor interdependențele globale din ce 
în ce mai accentuate, inclusiv răspândirea 
excelenței și lărgirea participării.

Or. en

Justificare

Există discrepanțe în ceea ce privește participarea, nu numai între statele membre, ci și între 
și în cadrul regiunilor. Pot, de asemenea, exista mari diferențe în ceea ce privește nivelurile 
de realizări în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii („STEM”) chiar în 
cadrul regiunilor. Problema răspândirii excelenței și a lărgirii participării ar trebui, prin 
urmare, să fie considerată drept o provocare societală.
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Amendamentul 220
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea unor societăți europene 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure
în contextul unor schimbări fără precedent 
și al unor interdependențele globale din ce 
în ce mai accentuate.

(f) promovarea unor societăți europene 
egale, favorabile incluziunii, inovatoare și 
reflexive în contextul unor schimbări fără 
precedent, al unor inegalități de gen 
persistente și al unor interdependențe 
globale din ce în ce mai accentuate.

Or. en

Amendamentul 221
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) valorificarea diversității cunoștințelor 
la nivelul societății și contribuția la 
inovarea socială prin abordări de tipul 
cercetării participative.

Or. fr

Amendamentul 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) promovarea unei relații coerente între 
zonele urbane și rurale pentru 
îmbunătățirea sustenabilității mediului;
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Or. en

Amendamentul 223
Marisa Matias

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) stimularea poziției de lider în 
domeniul social în vederea unei economii 
echitabile, prin intermediul cercetării 
participative și transdisciplinare și al 
inovării sociale.

Or. en

Amendamentul 224
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) excelența în materie de rețele

Or. en

Amendamentul 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) încurajarea adaptării societății și 
instituțiilor la rezultatele științei și 
inovării, la schimbările produse la nivelul 
demografiei și al climei și la alte probleme 
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majore ale societății în ansamblul său.

Or. en

Amendamentul 226
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul specific va fi evaluat în 
funcție de rezultate și de impact în raport 
cu indicatori de performanță, incluzând, 
după caz, publicații în reviste cu un impact 
ridicat, circulația cercetătorilor, 
accesibilitatea infrastructurilor de 
cercetare, investițiile mobilizate prin 
intermediul finanțării datoriilor și al 
capitalului de risc, introducerea de către 
IMM-uri a unor inovații noi pentru 
întreprindere sau pentru piață, referințe la 
activități de cercetare relevante în 
documentele privind politici, precum și 
existența unor impacturi specifice asupra 
politicilor.

(5) Programul specific va fi evaluat în 
funcție de rezultate și de impact în raport 
cu indicatori de performanță, incluzând, 
după caz, publicații în reviste cu un impact 
ridicat, crearea de brevete și DPI, 
circulația cercetătorilor, accesibilitatea 
infrastructurilor de cercetare, investițiile 
mobilizate prin intermediul finanțării 
datoriilor și al capitalului de risc, crearea 
de societăți nou constituite și de spin-off-
uri, introducerea de către IMM-uri a unor 
inovații noi pentru întreprindere sau pentru 
piață, referințe la activități de cercetare 
relevante în documentele privind politici, 
precum și existența unor impacturi 
specifice asupra politicilor.

Acești indicatori de performanță, în 
cadrul tuturor programelor Orizont 2020, 
sunt publicați cel puțin o dată pe an și se 
află în permanență la dispoziția 
cetățenilor europeni prin intermediul 
unui site internet public. Comparațiile 
detaliate ale rezultatelor programului 
Orizont 2020 în ceea ce privește 
cercetarea și inovarea cu cele ale 
principalilor competitori la nivel mondial 
ai Uniunii sunt publicate periodic.

Or. en
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Amendamentul 227
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 6 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Orizont 2020], pachetul financiar pentru 
punerea în aplicare a programului 
specific este de 86 198 milioane EUR.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului specific este în
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 
2020].

Or. it

Amendamentul 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O sumă maximă de 6% din sumele 
menționate la articolul 6 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 
2020] pentru componentele I, II și III din 
programul specific se repartizează pentru 
cheltuielile administrative ale Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 229
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O sumă maximă de 6% din sumele 
menționate la articolul 6 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 

(3) O sumă maximă de 3% din sumele 
menționate la articolul 6 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Orizont 
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2020] pentru componentele I, II și III din 
programul specific se repartizează pentru 
cheltuielile administrative ale Comisiei.

2020] pentru componentele I, II și III din 
programul specific se repartizează pentru 
cheltuielile administrative ale Comisiei.

Or. it

Justificare

Costuri administrative și de gestionare mai scăzute, astfel încât mai multe resurse să poată fi 
alocate în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice ale programului-cadru.

Amendamentul 230
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă programe de lucru 
comune sau separate pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III ale 
prezentului program specific menționate la 
articolul 2 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c), cu excepția punerii în aplicare a 
acțiunilor din cadrul obiectivului specific 
„Consolidarea bazei științifice a Europei în 
domeniul cercetării de frontieră”. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9 alineatul (2).

(2) Comisia adoptă programe de lucru 
comune sau separate pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III ale 
prezentului program specific menționate la 
articolul 2 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c), cu excepția punerii în aplicare a 
acțiunilor din cadrul obiectivului specific 
„Consolidarea bazei științifice a Europei în 
domeniul cercetării de frontieră”. Actele de 
punere în aplicare se adoptă până la 30 
iunie 2013, în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 9 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Programul-cadru trebuie implementat începând cu 1 ianuarie 2014, o anumită perioadă 
trebuie rezervată pentru pregătiri tehnice, încărcarea programelor și a altor documente și 
formulare.

Amendamentul 231
Konrad Szymański



AM\907982RO.doc 39/132 PE492.816v01-00

RO

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Procedura de examinare menționată 
la articolul 9 alineatul (2) se aplică pentru 
aprobarea finanțării acțiunilor care 
implică utilizarea embrionilor umani sau 
a celulelor sușă embrionare umane.

Or. en

Justificare

În rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, Parlamentul European și-a exprimate rezervele cu 
privire la abrogarea unei cerințe juridice care, în cadrul celui de-al 7-lea program-cadru, 
viza cazuri de finanțare controversată și cu o relevanță etică specială. Solicitarea în cauză 
este, de asemenea, legată de principiul UE privind respectarea diversității culturale și a 
opțiunilor etice ale statelor membre, care trebuie luate în considerare în momentul alocării 
finanțării relevante.

Amendamentul 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programele de lucru iau în considerare 
nivelul științei, tehnologiei și inovării la 
nivel național, al Uniunii și internațional, 
precum și nivelul evoluției politicilor 
relevante, pieței și societății. Ele conțin 
informații privind coordonarea cu 
activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate de statele membre, inclusiv în 
domenii în care există inițiative de 
programare comună. Programele de lucru 
se actualizează dacă este cazul.

(5) Programele de lucru iau în considerare 
nivelul științei, tehnologiei și inovării la 
nivel național, al Uniunii și internațional, 
precum și nivelul evoluției politicilor 
relevante, pieței și societății. Ele conțin 
informații privind coordonarea cu 
activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate de statele membre (inclusiv 
regiunile acestora), inclusiv în domenii în 
care există inițiative de programare 
comună. Programele de lucru se 
actualizează dacă este cazul.

Or. en
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Amendamentul 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La stabilirea programelor de lucru, 
Comisiei i se va cere să se consulte cu 
părțile interesate pertinente din mediul
academic, industrie, din cadrul 
utilizatorilor finali și al societății civile de 
maximă reputație și posedând cunoștințe 
de specialitate corespunzătoare, 
asigurând diversitatea în cazul tuturor 
sectoarelor și domeniilor de cercetare în 
cauză, pentru monitorizarea acțiunilor 
actuale și planificate sub aspectul 
gradului în care acestea sunt adecvate și 
suficiente și ridicarea nivelului de 
conștientizare a aspectelor neglijate și în 
legătură cu eforturile redundante. La 
implementarea programului Orizont 
2020, Comisia încearcă să utilizeze, ori de 
câte ori este posibil, instrumentele 
existente în acest scop, cum sunt, inter 
alia, parteneriatele europene pentru 
inovare, platformele tehnologice europene 
și inițiativele de programare în comun.

Or. en

Justificare

Amendament bazat pe raportul Carvalho, amendamentul 18, cu idei preluate și din 
amendamentul 25.

Amendamentul 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programele de lucru pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c) stabilesc obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate, metoda 
de punere în aplicare și cuantumul total, 
inclusiv informații orientative privind 
cuantumul cheltuielilor legate de climă, 
după caz. Acestea conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicație privind sumele 
alocate fiecărei acțiuni și un calendar 
indicativ de punere în aplicare, precum și o 
abordare multianuală și orientări strategice 
pentru următorii ani de punere în aplicare. 
Acestea includ, pentru subvenții, 
prioritățile, criteriile esențiale de evaluare 
și rata maximă a cofinanțării. Programele 
de lucru permit abordări ascendente, care 
să abordeze obiectivele în mod inovator.

(6) Programele de lucru pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c) stabilesc obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate, metoda 
de punere în aplicare și cuantumul total, 
inclusiv informații orientative privind 
cuantumul cheltuielilor legate de climă, 
după caz. Acestea conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicație privind sumele 
alocate fiecărei acțiuni, indicatorul de 
scară TRL al acțiunii și un calendar 
indicativ de punere în aplicare, precum și o 
abordare multianuală și orientări strategice 
pentru următorii ani de punere în aplicare. 
Acestea includ, pentru subvenții, 
prioritățile, criteriile esențiale de evaluare 
și rata maximă a cofinanțării. Programele 
de lucru permit abordări ascendente, care 
să abordeze obiectivele în mod inovator.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să includă un indicator de scară al nivelului de pregătire tehnologică 
(„TRL”), stabilit de NASA, dar utilizat pe scară largă în cadrul departamentelor 
guvernamentale de politici în domeniul cercetării și dezvoltării în întreaga lume, în acțiunile 
pe care le solicită în cadrul programelor sale de lucru.

Amendamentul 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele de conexiune între 
cercetare și inovare și fondurile 
structurale sunt implementate prin 
programele „regiuni ale cunoașterii” și 
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„specializări inteligente”, iar ambele 
instrumente ar trebui plasate în cadrul 
ERA, pentru a crea indicatori obiectivi 
pentru scările de excelență.

Or. en

Amendamentul 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru includ, de asemenea, 
un număr echilibrat de proiecte mici 
(concentrate), medii și mari (integrante). 
Proiectele la scară mică pot fi o 
modalitate eficientă de promovare a 
participării IMM-urilor, dar nu ar trebui 
dedicate în exclusivitate IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 237
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, ele conțin o secțiune care identifică 
acțiunile transversale, menționate la 
articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Orizont 2020], pentru două sau 
mai multe obiective specifice atât din 
cadrul aceleiași priorități, cât și din cadrul 
a două sau mai multe priorități. Acțiunile 
sunt puse în aplicare în mod integrat.

În plus, ele conțin o secțiune care identifică 
acțiunile transversale, menționate la 
articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Orizont 2020], pentru două sau 
mai multe obiective specifice atât din 
cadrul aceleiași priorități, cât și din cadrul 
a două sau mai multe priorități. Acțiunile 
sunt puse în aplicare în mod integrat.
Reprezentând un drept fundamental al 
Uniunii, egalitatea de gen este 
implementată în mod sistematic.
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Or. en

Amendamentul 238
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Programele de lucru pentru punerea 
în aplicare a părții din programul Orizont 
2020 menționată la litera (f) din articolul 
3 alineatul (3) din prezentul program 
specific, alături de oricare cereri de 
propuneri rezultate în urma acestor 
programe, fac obiectul, înainte de a fi 
emise, unei evaluări ex-ante a impactului 
etic și societal, care ține pe deplin cont de 
potențialele impacturi societale ale 
agendei de cercetare și dezvoltare aflată la 
baza acestora.

Or. en

Amendamentul 239
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie Consiliul European 
pentru Cercetare („ERC”), care constituie 
mijlocul de punere în aplicare a acțiunilor 
componentei I „Excelență științifică” 
legate de obiectivul specific „Consolidarea 
bazei științifice a Europei în domeniul 
cercetării de frontieră”. Consiliul European 
pentru Cercetare succedă Consiliului 
European pentru Cercetare instituit prin 

(1) După primirea unui aviz din partea 
Parlamentului și Consiliului, Comisia 
instituie Consiliul European pentru 
Cercetare („ERC”), care constituie mijlocul 
de punere în aplicare a acțiunilor 
componentei I „Excelență științifică” 
legate de obiectivul specific „Consolidarea 
bazei științifice a Europei în domeniul 
cercetării de frontieră”. Consiliul European 
pentru Cercetare succedă Consiliului 
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Decizia 2007/134/CE. European pentru Cercetare instituit prin 
Decizia 2007/134/CE.

Or. fr

Amendamentul 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie Consiliul European 
pentru Cercetare („ERC”), care constituie 
mijlocul de punere în aplicare a acțiunilor 
componentei I „Excelență științifică” 
legate de obiectivul specific „Consolidarea 
bazei științifice a Europei în domeniul 
cercetării de frontieră”. Consiliul European 
pentru Cercetare succedă Consiliului 
European pentru Cercetare instituit prin 
Decizia 2007/134/CE.

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

Or. fr

Amendamentul 241
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare realizat de un 
comitet instituit în acest scop, pentru un 
mandat limitat la patru ani, reînnoibil o 
dată. Procesul de recrutare și candidatul 
selecționat trebuie să aibă aprobarea 
Consiliului științific.

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare realizat de un 
comitet instituit în acest scop, pentru un 
mandat limitat la patru ani, reînnoibil o 
dată. Procesul de recrutare și candidatul 
selecționat trebuie să aibă aprobarea 
Consiliului științific. Comisia, după 
primirea unui aviz din partea Consiliului 
științific, Parlamentului și Consiliului, îl 
poate elibera din funcție pe președintele 
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ERC dacă acesta nu își exercită sarcinile 
în interesul suprem al Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 242
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare realizat de un 
comitet instituit în acest scop, pentru un 
mandat limitat la patru ani, reînnoibil o 
dată. Procesul de recrutare și candidatul 
selecționat trebuie să aibă aprobarea 
Consiliului științific.

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare realizat de un 
comitet instituit în acest scop, pentru un 
mandat limitat la patru ani, reînnoibil o 
dată. Procedura de recrutare și candidatul 
selecționat trebuie să aibă aprobarea 
Consiliului științific. Comisia transmite un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului, care-și pot da avizul cu 
privire la candidatul selectat înainte de 
finalizarea procedurii.

Or. it

Justificare

Este necesară o mai mare transparență a procedurii de numire a președintelui ERC.

Amendamentul 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare realizat de un 
comitet instituit în acest scop, pentru un 
mandat limitat la patru ani, reînnoibil o 
dată. Procesul de recrutare și candidatul 

Președintele este numit de Comisie în urma 
unui proces de recrutare transparent, 
realizat de un comitet independent instituit 
în acest scop, pentru un mandat limitat la 
patru ani, reînnoibil o dată. Procesul de 
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selecționat trebuie să aibă aprobarea 
Consiliului științific.

recrutare și candidatul selecționat trebuie 
să aibă aprobarea Consiliului științific.

Or. en

Amendamentul 244
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele prezidează Consiliul științific, 
asigură conducerea sa și legătura cu 
structura specifică de punere în aplicare și 
îl reprezintă în lumea științifică.

Președintele prezidează Consiliul științific, 
asigură conducerea sa și legătura cu 
structura specifică de punere în aplicare, 
răspunde în fața Comisiei în legătură cu 
activitățile sale și îl reprezintă în lumea 
științifică.

Or. it

Amendamentul 245
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul European pentru Cercetare 
funcționează conform principiilor 
excelenței științifice, autonomiei, 
eficienței, eficacității, transparenței și 
responsabilității. El asigură continuitatea 
cu acțiunile Consiliului European pentru 
Cercetare desfășurate în temeiul Deciziei 
2006/972/CE a Consiliului.

(4) Consiliul European pentru Cercetare 
funcționează conform principiilor 
excelenței științifice, autonomiei, 
eficienței, eficacității, transparenței și 
responsabilității. Acesta se asigură că 
dezechilibrul inconștient legat de gen este 
abordat în mod adecvat în cadrul 
procedurilor de evaluare. El asigură 
continuitatea cu acțiunile Consiliului 
European pentru Cercetare desfășurate în 
temeiul Deciziei 2006/972/CE a 
Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul științific este format din 
oameni de știință, ingineri și savanți de 
renume, având competențele 
corespunzătoare, care garantează 
diversitatea domeniilor de cercetare și care 
acționează în nume propriu, independent 
de orice interese externe.

(1) Consiliul științific este format din 
oameni de știință, ingineri și savanți de 
renume, având competențele 
corespunzătoare, care garantează 
diversitatea domeniilor de cercetare și care 
acționează în nume propriu, independent 
de orice interese externe. În alcătuirea 
Consiliului științific se încearcă 
asigurarea echilibrului de gen.

Or. en

Amendamentul 247
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul științific este format din 
oameni de știință, ingineri și savanți de 
renume, având competențele 
corespunzătoare, care garantează 
diversitatea domeniilor de cercetare și care 
acționează în nume propriu, independent 
de orice interese externe.

(1) Consiliul științific este format din 30 de 
oameni de știință, ingineri și savanți de 
renume, având competențele 
corespunzătoare, care garantează 
diversitatea naționalităților și a domeniilor 
de cercetare și care acționează în nume 
propriu, independent de orice interese 
externe.

Or. en

Amendamentul 248
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul științific este format din 
oameni de știință, ingineri și savanți de 
renume, având competențele 
corespunzătoare, care garantează 
diversitatea domeniilor de cercetare și care 
acționează în nume propriu, independent 
de orice interese externe.

(1) Consiliul științific este format din 
maximum șase membri, selectați din 
rândul oamenilor de știință, inginerilor și 
savanților de renume, având competențele 
corespunzătoare, care garantează 
diversitatea domeniilor de cercetare și care 
acționează în nume propriu, independent 
de orice interese externe.

Or. it

Amendamentul 249
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unui proces de selecție 
independent și transparent convenit cu 
Consiliul științific, incluzând consultarea 
comunității științifice și prezentarea unui 
raport Parlamentului European și 
Consiliului.

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unui proces de selecție 
independent și transparent convenit cu 
Consiliul științific, incluzând consultarea 
comunității științifice și prezentarea unui 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. În urma unui aviz din partea 
Parlamentului și Consiliului, membrii 
Consiliului științific pot fi eliberați din 
funcție în cazul în care nu își exercită 
sarcinile în interesul suprem al Uniunii 
Europene.

Or. fr

Justificare

Asigurarea unei proceduri de eliberare din funcție a membrilor Consiliului științific care 
permite emiterea unui aviz al Parlamentului și Consiliului ar face impresia unei bune 
gestionări.
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Amendamentul 250
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unui proces de selecție 
independent și transparent convenit cu 
Consiliul științific, incluzând consultarea 
comunității științifice și prezentarea unui 
raport Parlamentului European și 
Consiliului.

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unei proceduri de selecție 
independent și transparent convenit cu 
comitetul instituit în acest scop și 
menționat la articolul 6 alineatul (3), 
procedură care prevede și consultarea 
comunității științifice, a Parlamentului 
European și a Consiliului.

Or. it

Amendamentul 251
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unui proces de selecție 
independent și transparent convenit cu 
Consiliul științific, incluzând consultarea 
comunității științifice și prezentarea unui 
raport Parlamentului European și 
Consiliului.

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza asigurării unui echilibru 
în reprezentarea de gen și pe baza unui
proces de selecție independent și 
transparent convenit cu Consiliul științific, 
incluzând consultarea comunității 
științifice și prezentarea unui raport 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. ro

Amendamentul 252
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unui proces de selecție 
independent și transparent convenit cu 
Consiliul științific, incluzând consultarea 
comunității științifice și prezentarea unui 
raport Parlamentului European și 
Consiliului.

Comisia desemnează membrii Consiliului 
științific pe baza unui proces de selecție 
independent și transparent convenit cu 
Consiliul științific, incluzând consultarea 
comunității științifice și prezentarea unui 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Consiliul European pentru 
Cercetare este alcătuit în conformitate cu 
ținta de 40% în ceea ce privește genul 
subreprezentat.

Or. en

Amendamentul 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un cod de conduită care are ca scop, 
printre altele, evitarea conflictelor de 
interese.

(e) un cod de conduită care are ca scop, 
printre altele, evitarea conflictelor de 
interese și normele care guvernează 
secretul profesional și aspectele de 
comunicare.

Or. fr

Amendamentul 254
Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia se asigură că structura 
specifică de punere în aplicare urmează cu 
strictețe, cu eficiență și cu flexibilitatea 
necesară exclusiv obiectivele și cerințele

(2) Comisia se asigură că structura 
specifică de punere în aplicare urmează cu 
strictețe, cu eficiență și cu flexibilitatea 
necesară exclusiv obiectivele și 
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Consiliului European pentru Cercetare. recomandările Consiliului European 
pentru Cercetare.

Or. en

Amendamentul 255
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe către Comisie 
se face pentru o perioadă nedeterminată, 
începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe către Comisie 
se face pentru o perioadă de șapte ani, 
începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de șapte ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 256
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de către Consiliu.
O decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 

(3) Delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
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Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu 
afectează valabilitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

în ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în aceasta.
Decizia nu afectează valabilitatea actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Or. ro

Amendamentul 257
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de către Consiliu. 
O decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu 
afectează valabilitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de către Consiliu 
și de către Parlamentul European. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu 
afectează valabilitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Or. en

Justificare

PE trebuie să aibă dreptul de a controla adoptarea actelor delegate, nu numai pe acela de a 
fi informat.

Amendamentul 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor poate fi (3) Delegarea competențelor poate fi 
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revocată în orice moment de către Consiliu. 
O decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu 
afectează valabilitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

revocată în orice moment de către Consiliu 
sau de către Parlament. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu 
afectează valabilitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 260
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. ro



PE492.816v01-00 54/132 AM\907982RO.doc

RO

Amendamentul 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat intră în vigoare numai 
dacă Consiliul nu formulează obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
actului către Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea acestei perioade, Consiliul 
informează Comisia că nu va formula 
obiecții. La inițiativa Consiliului, acest 
termen se prelungește cu o lună.

(5) Un act delegat intră în vigoare numai 
dacă Consiliul și Parlamentul nu 
formulează obiecții în termen de două luni 
de la notificarea actului către Consiliu sau 
dacă, înainte de expirarea acestei perioade, 
Consiliul și Parlamentul informează 
Comisia că nu vor formula obiecții. La 
inițiativa Consiliului, acest termen se 
prelungește cu o lună.

Or. en

Amendamentul 262
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat intră în vigoare numai 
dacă Consiliul nu formulează obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
actului către Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea acestei perioade, Consiliul 
informează Comisia că nu va formula 
obiecții. La inițiativa Consiliului, acest 
termen se prelungește cu o lună.

(5) Un act delegat intră în vigoare numai 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu formulează obiecțiuni în termen de două 
luni de la notificarea actului către 
Parlamentul European și Consiliu sau 
dacă, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European sau Consiliul 
informează Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen 
se prelungește cu o lună.

Or. ro

Amendamentul 263
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Parlamentul European este informat 
cu privire la adoptarea de acte delegate de 
către Comisie, la orice obiecții formulate 
la adresa acestor acte sau la revocarea 
delegării de competențe de către Consiliu.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Parlamentul European este informat cu 
privire la adoptarea de acte delegate de 
către Comisie, la orice obiecții formulate 
la adresa acestor acte sau la revocarea 
delegării de competențe de către Consiliu.

(6) Parlamentul European este informat cu 
privire la orice obiecții formulate de către 
Consiliu la adresa actelor delegate 
adoptate de către Comisie sau la revocarea 
delegării de competențe de către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 265
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Decizia nr. 2007/134/CE se abrogă. 

Or. it
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Justificare

Pentru a fi coerent cu articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 266
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sumele alocate pentru programul 
specific pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile de asistență tehnică și 
administrativă necesare pentru asigurarea 
tranziției între programul specific și 
măsurile reglementate de Deciziile 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE și 2006/975/CE.

(3) Sumele alocate pentru programul 
specific pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile de asistență tehnică și 
administrativă necesare pentru asigurarea 
tranziției între programul specific și 
măsurile reglementate de Deciziile 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE și 2006/975/CE, dar nu pot 
depăși 10% din alocările totale pentru 
asistența tehnică și administrativă.

Or. en

Justificare

Trebuie să rămână fonduri suficiente pentru a sprijini dezvoltarea și implementarea noului 
program.

Amendamentul 267
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie se adresează statelor 
membre.

Prezenta decizie se adresează statelor 
membre și Parlamentului.

Or. fr
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Amendamentul 268
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 
competitive.

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic, social, cultural și 
instituțional. Inovarea în domeniul 
serviciilor va fi, de asemenea, încurajată 
prin investirea în competențe 
multidisciplinare, crearea de capacități, 
cunoștințe și valoare, pe baza soluțiilor 
pentru servicii și a conținuturilor 
intangibile. Doar o abordare de ansamblu a 
inovării poate să răspundă provocărilor 
societale și, în același timp, să dea naștere 
unor întreprinderi și industrii competitive.
Centrele științifice, muzeele și asociațiile 
dedicate educației și angajamentului 
public al științei prin intermediul 
activităților culturale pot contribui la 
realizarea acestor priorități, în special în 
ceea ce privește provocările societale.

Or. en

Amendamentul 269
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
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nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 
competitive.

nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic, social, de gen, cultural și 
instituțional. Inovarea în domeniul 
serviciilor va fi, de asemenea, încurajată 
prin investirea în competențe 
multidisciplinare, crearea de capacități, 
cunoștințe și valoare, pe baza soluțiilor 
pentru servicii și a conținuturilor 
intangibile. Doar o abordare de ansamblu a 
inovării poate să răspundă provocărilor 
societale și, în același timp, să dea naștere 
unor întreprinderi și industrii competitive.

Or. en

Amendamentul 270
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 
competitive.

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social, maximizarea 
difuzării, a accesibilității și a utilizării 
cunoștințelor obținute. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 
competitive.

Or. fr
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Amendamentul 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială și asistență pentru măsurile 
referitoare la cerere, precum 
prestandardizarea sau achizițiile înainte de 
comercializare, achizițiile de soluții 
inovatoare, standardizarea și alte măsuri 
vizând utilizatorii, în vederea accelerării 
utilizării și a difuzării produselor și 
serviciilor inovatoare pe piață. În plus, va 
exista suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială, inovarea în servicii și asistență 
pentru măsurile referitoare la cerere, 
precum prestandardizarea sau achizițiile 
înainte de comercializare, achizițiile de 
soluții inovatoare, standardizarea și alte 
măsuri vizând utilizatorii, în vederea 
accelerării utilizării și a difuzării 
produselor și serviciilor inovatoare pe 
piață. În plus, va exista suficient spațiu 
pentru abordările ascendente și pentru 
sisteme deschise, ușoare și rapide în ceea 
ce privește fiecare dintre provocări și 
tehnologii pentru a oferi celor mai buni 
cercetători și antreprenori și celor mai bune 
întreprinderi din Europa posibilitatea de a 
crea soluții inovatoare în funcție de 
propriile alegeri.

În cadrul provocărilor societale ar trebui 
urmată o abordare bazată pe provocare, 
în care știința de bază, cercetarea 
aplicată, transferul de cunoștințe și 
inovarea reprezintă componente 
interconectate și la fel de importante. Mai 
mult, echilibrul corect ar trebui să fie 
atins în cadrul provocărilor societale și al 
tehnologiilor generice și industriale, între 
proiectele mai mici și proiectele mai mari, 
ținând seama de structura specifică a 
sectorului, de tipul de activitate, de 
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tehnologie și de peisajul cercetării.

Or. en

Amendamentul 272
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială și asistență pentru măsurile 
referitoare la cerere, precum 
prestandardizarea sau achizițiile înainte de 
comercializare, achizițiile de soluții 
inovatoare, standardizarea și alte măsuri 
vizând utilizatorii, în vederea accelerării 
utilizării și a difuzării produselor și 
serviciilor inovatoare pe piață. În plus, va 
exista suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială și de gen, inovarea în servicii și 
asistență pentru măsurile referitoare la 
cerere, precum prestandardizarea sau 
achizițiile înainte de comercializare, 
achizițiile de soluții inovatoare, 
standardizarea și alte măsuri vizând 
utilizatorii, în vederea accelerării utilizării 
și a difuzării produselor și serviciilor 
inovatoare pe piață. În plus, va exista 
suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

Or. en

Amendamentul 273
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine 
inovarea socială și asistență pentru 
măsurile referitoare la cerere, precum 
prestandardizarea sau achizițiile înainte de 
comercializare, achizițiile de soluții 
inovatoare, standardizarea și alte măsuri 
vizând utilizatorii, în vederea accelerării 
utilizării și a difuzării produselor și 
serviciilor inovatoare pe piață. În plus, va 
exista suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include 
activități care să sprijine inovarea socială și 
asistență pentru măsurile referitoare la 
cerere, precum prestandardizarea sau 
achizițiile înainte de comercializare, 
achizițiile de soluții inovatoare, 
standardizarea și alte măsuri vizând 
utilizatorii, în vederea accelerării utilizării 
și a difuzării produselor și serviciilor 
inovatoare pe piață. În plus, va exista 
suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

Or. en

Amendamentul 274
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
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sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială și asistență pentru măsurile 
referitoare la cerere, precum 
prestandardizarea sau achizițiile înainte de 
comercializare, achizițiile de soluții 
inovatoare, standardizarea și alte măsuri 
vizând utilizatorii, în vederea accelerării 
utilizării și a difuzării produselor și 
serviciilor inovatoare pe piață. În plus, va 
exista suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială, inovarea în servicii și asistență 
pentru măsurile referitoare la cerere, 
precum prestandardizarea sau achizițiile 
înainte de comercializare, achizițiile de 
soluții inovatoare, standardizarea și alte 
măsuri vizând utilizatorii, în vederea 
accelerării utilizării și a difuzării 
produselor și serviciilor inovatoare pe 
piață. În plus, va exista suficient spațiu 
pentru abordările ascendente și pentru 
sisteme deschise, ușoare și rapide în ceea 
ce privește fiecare dintre provocări și 
tehnologii pentru a oferi celor mai buni 
cercetători și antreprenori și celor mai bune 
întreprinderi din Europa posibilitatea de a 
crea soluții inovatoare în funcție de 
propriile alegeri.

Or. en

Amendamentul 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul provocărilor societale și al 
priorității privind poziția de lider în 
sectorul industrial, ar trebui urmată o 
abordare bazată pe provocări, în cadrul 
căreia știința fundamentală, cercetarea 
aplicată, transferul de cunoștințe și 
inovarea sunt componente la fel de 
importante și interconectate. Pentru a 
asigura echilibrul adecvat între tipul de 
cercetare, dezvoltare și inovare bazat pe 
consens și cel mai perturbator, cel puțin 
35% din bugetul alocat provocărilor 
societale și poziției de lider în sectorul 
industrial ar trebui să urmeze o logică de 
jos în sus, cu cereri deschise și fără teme 
de cerere definite în prealabil. În plus, ar 
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trebui realizat un echilibru adecvat în 
cadrul provocărilor societale și al 
tehnologiilor generice și industriale între 
proiectele mai mici și proiectele mai mari, 
ținând cont de structura specifică a 
sectorului, tipul de activitate, tehnologie și 
peisajul cercetării.

Or. en

Amendamentul 276
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. În vederea îmbunătățirii 
structurii de guvernanță, este necesar să 
se demonstreze măsura în care părțile 
interesate și reprezentanții societății civile 
sunt implicați în procese, programe de 
lucru și proceduri ascendente de luare a 
deciziilor. Acestea se vor baza pe elemente 
concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice, 
egalitatea de gen sau științele și 
tehnologiile marine. Orizont 2020 se va 
axa pe activități în care intervenția la 
nivelul Uniunii conferă valoare adăugată 
mai presus de intervenția la nivel național 
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sau la nivel regional, prin crearea unor 
economii de scară și a unei mase critice, 
reducând fragmentarea și asigurând 
diseminarea rezultatelor în întreaga 
Uniune. Aceste activități sunt în principal 
proiecte transnaționale, preconcurențiale, 
colaborative și cuprind majoritatea 
bugetului total combinat pentru 
prioritatea „provocări societale” și 
obiectivul specific privind „poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”.

Or. en

Amendamentul 277
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. În vederea îmbunătățirii 
structurii de guvernanță, este necesar să 
se demonstreze măsura în care părțile 
interesate de la nivel local și de la alte 
niveluri și reprezentanții societății civile 
sunt implicați în procese, programe de
lucru și proceduri ascendente de luare a 
deciziilor. Acestea se vor baza pe elemente 
concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
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durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine. Orizont 
2020 se va axa pe activități în care 
intervenția la nivelul Uniunii conferă 
valoare adăugată mai presus de 
intervenția la nivel național sau la nivel 
regional, prin crearea unor economii de 
scară și a unei mase critice, reducând 
fragmentarea și asigurând diseminarea 
rezultatelor în întreaga Uniune. Este 
necesară utilizarea eficientă a strategiilor 
de tip RIS3 (strategii naționale/regionale 
de inovare pentru o specializare 
inteligentă). Aceste activități sunt în 
principal proiecte transnaționale, 
preconcurențiale, colaborative și cuprind 
majoritatea bugetului total combinat 
pentru prioritatea „provocări societale” și 
obiectivul specific privind „poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”.

Or. en

(În legătură cu amendamentul 25, PE489.688v01-00)

Justificare

Strategiile de specializare inteligentă au un rol important în implementarea ERA, deoarece 
facilitează procesul de reunire a părților interesate prin utilizarea abordărilor tripartite sau a 
altora similare. Astfel, acestea au un rol esențial în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 
2020 și ale Uniunii inovării.

Amendamentul 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
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elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. În vederea îmbunătățirii 
structurii de guvernanță, este necesar să 
se demonstreze măsura în care părțile 
interesate și reprezentanții societății civile 
sunt implicați în procese și programe de 
lucru ascendente. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine. Orizont 
2020 se va axa pe activități în care 
intervenția la nivelul Uniunii conferă 
valoare adăugată mai presus de 
intervenția la nivel național sau la nivel 
regional, prin crearea unor economii de 
scară și a unei mase critice, reducând 
fragmentarea și asigurând diseminarea 
rezultatelor în întreaga Uniune. Aceste 
activități sunt în principal proiecte 
transnaționale, preconcurențiale, 
colaborative și cuprind majoritatea 
bugetului total combinat pentru 
prioritatea „provocări societale” și
obiectivul specific privind „poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”.

Or. en

Amendamentul 279
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
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punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine. Trebuie 
acordată atenție relațiilor între educație, 
cercetare și societate, pentru a încuraja 
vocațiile în știință și tehnologie și a 
promova excelența. Tânăra generație 
trebuie implicată prin intermediul 
grupurilor de reflecție ale tinerilor, 
dezbateri, promovarea carierelor 
științifice și tehnice, competiții ce vizează 
promovarea creativității și a inovării în 
pedagogie.

Or. en

Amendamentul 280
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
transparente și participative, care să fie în 
strânsă concordanță cu elaborarea 
politicilor și, în același timp, să depășească 
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tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

limitele politicilor sectoriale tradiționale. 
Acestea se vor baza pe elemente concrete, 
pe analize și previziuni, progresele 
măsurându-se în raport cu un set solid de 
indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

Or. en

Amendamentul 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Natura inter- și transdisciplinară a 
provocărilor societale impune Comisiei să 
se consulte cu părțile interesate pertinente 
din mediul academic, industrie, din cadrul 
utilizatorilor finali și al societății civile de 
maximă reputație și posedând cunoștințe 
de specialitate corespunzătoare, 
asigurând diversitatea în cazul tuturor 
sectoarelor și domeniilor de cercetare în 
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cauză, pentru monitorizarea acțiunilor 
actuale și planificate sub aspectul 
gradului în care acestea sunt adecvate și 
suficiente și ridicarea nivelului de 
conștientizare al aspectelor neglijate și în 
legătură cu eforturile redundante. La 
implementarea Programului Orizont 
2020, Comisia ar trebui să încerce să 
utilizeze, ori de câte ori este posibil, 
instrumentele existente în acest scop, cum 
sunt, inter alia, parteneriatele europene 
pentru inovare, platformele tehnologice 
europene și inițiativele de programare în 
comun.

Or. en

Justificare

Bazat pe raportul Carvalho, amendamentul 25.

Amendamentul 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile. În domeniul 
energiei, ar trebui utilizat pe deplin 
grupul de coordonare al Planului SET, 
pentru a coordona utilizarea 
Regulamentului privind dispozițiile 
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comune cu utilizarea veniturilor obținute 
din licitații ale celei de a treia etape a 
schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii, NER300, proiecte 
finanțate în cadrul programului Orizont 
2020 și fonduri naționale, în vederea 
utilizării acestora pentru a finanța 
proiecte de demonstrație la scară largă.

Or. en

Justificare

Există o diversitate de importante surse de finanțare potențiale pentru proiecte în domeniul 
energiei, dar nu au fost dezvoltate proceduri de lucru pentru a le coordona sau chiar pentru a 
reuni persoanele care ar putea fi în situația de a le coordona. Este adecvat ca grupul de 
coordonare al Planului SET să preia această sarcină, având în vedere politicile naționale și 
europeană în domeniul energiei și tehnologiei.

Amendamentul 283
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile. Grupurile 
de experți sunt, de asemenea, alcătuite în 
conformitate cu ținta de 40% în ceea ce 
privește genul subreprezentat.

Or. en
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Amendamentul 284
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz,
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include grupuri de 
experți independenți create special pentru a 
oferi consiliere în legătură cu punerea în 
aplicare a Orizont 2020 sau a oricăruia 
dintre obiectivele sale specifice. Aceste 
grupuri de experți trebuie să demonstreze 
nivelul adecvat de competențe și de 
cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile. Comisia 
garantează participarea echilibrată în 
ceea ce privește disciplinele științifice și 
părțile interesate relevante.

Or. de

Amendamentul 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
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demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile și ar trebui, 
de asemenea, să facă obiectul unui 
echilibru geografic și de gen.

Or. en

Amendamentul 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile, având drept 
caracteristică participarea echilibrată a 
tuturor statelor membre..

Or. en

Amendamentul 287
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a spori vizibilitatea programului 
Orizont 2020 și natura inter- și 
transdisciplinară a tehnologiilor generice 
și industriale și a provocărilor societale, 
este necesară instituirea unor consilii 
consultative strategice specifice. Consiliile 
vor cuprinde părțile interesate pertinente 
din mediul de cercetare academic, 
industrie, din cadrul utilizatorilor finali și 
al societății civile de maximă reputație și 
posedând cunoștințe de specialitate 
corespunzătoare, asigurând diversitatea 
în cazul tuturor sectoarelor și domeniilor 
de cercetare în cauză prin intermediul 
unui proces de selecție deschis și 
transparent. Consiliile vor furniza 
Comisiei contribuții și consiliere cu 
privire la strategia globală pe termen 
mediu și lung pentru tehnologiile generice 
și industriale și provocările societale în 
cauză, stabilirea programelor sale de 
lucru și domeniile și criteriile pentru 
cererile de propuneri, utilizând 
contribuția structurilor relevante, cum ar 
fi platformele tehnologice europene, 
organizațiile științifice europene, 
inițiativele de programare în comun și 
parteneriatele europene pentru inovare.

Or. en

(În legătură cu amendamentul 25; PE489.688v01–00)

Justificare

Consiliile consultative strategice ar putea spori vizibilitatea programului Orizont 2020 și 
coordonarea între diferitele instrumente deja existente, fiind alcătuite în mod echilibrat, din 
membri de înalt nivel provenind din diferitele comunități interesate în mod special (mediul 
științific, industrie, politică, societatea civilă, utilizatorii finali etc.).

Amendamentul 288
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților poate să aibă, de 
asemenea, în vedere agendele strategice de 
cercetare ale platformelor tehnologice 
europene sau contribuțiile din partea 
parteneriatelor europene pentru inovare. 
După caz, parteneriatele public-public și 
public-privat sprijinite prin intermediul 
Orizont 2020 vor contribui, de asemenea, 
la procesul de stabilire a priorităților și la 
implementare, în conformitate cu 
prevederile Orizont 2020. Interacțiunile 
regulate cu utilizatorii finali, cetățenii și cu 
organizațiile societății civile, utilizând 
metode adecvate, precum conferințele de 
consens, evaluările participative ale 
tehnologiilor sau implicarea directă în 
procesele de cercetare și inovare, vor fi 
elemente fundamentale ale procesului de 
stabilire a priorităților.

Stabilirea priorităților poate să aibă, de 
asemenea, în vedere agendele strategice de 
cercetare ale platformelor tehnologice 
europene sau contribuțiile din partea 
parteneriatelor europene pentru inovare, cu 
condiția ca acestea să fi fost redactate în 
consultare cu o gamă largă de experți și 
părți interesate. După caz, parteneriatele 
public-public și public-privat sprijinite prin 
intermediul Orizont 2020 vor contribui, de 
asemenea, la procesul de stabilire a 
priorităților și la implementare, în 
conformitate cu prevederile Orizont 2020. 
Interacțiunile regulate cu utilizatorii finali, 
cetățenii și cu organizațiile societății civile, 
utilizând metode adecvate, precum 
conferințele de consens, evaluările 
participative ale tehnologiilor sau 
implicarea directă în procesele de cercetare 
și inovare, vor fi elemente fundamentale 
ale procesului de stabilire a priorităților.

Or. en

Amendamentul 289
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților poate să aibă, de 
asemenea, în vedere agendele strategice de 
cercetare ale platformelor tehnologice 
europene sau contribuțiile din partea 
parteneriatelor europene pentru inovare. 
După caz, parteneriatele public-public și 
public-privat sprijinite prin intermediul 
Orizont 2020 vor contribui, de asemenea, 

Stabilirea priorităților poate să aibă, de 
asemenea, în vedere agendele strategice de 
cercetare ale platformelor tehnologice 
europene sau contribuțiile din partea 
parteneriatelor europene pentru inovare. 
După caz, parteneriatele public-public și 
public-privat sprijinite prin intermediul 
Orizont 2020 vor contribui, de asemenea, 
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la procesul de stabilire a priorităților și la 
implementare, în conformitate cu 
prevederile Orizont 2020. Interacțiunile 
regulate cu utilizatorii finali, cetățenii și cu 
organizațiile societății civile, utilizând 
metode adecvate, precum conferințele de 
consens, evaluările participative ale 
tehnologiilor sau implicarea directă în 
procesele de cercetare și inovare, vor fi 
elemente fundamentale ale procesului de 
stabilire a priorităților.

la procesul de stabilire a priorităților și la 
implementare, în conformitate cu 
prevederile Orizont 2020. Interacțiunile 
regulate cu utilizatorii finali, cetățenii și cu 
organizațiile societății civile, precum și cu 
autoritățile naționale și regionale, 
utilizând metode adecvate, precum 
conferințele de consens, evaluările 
participative ale tehnologiilor sau 
implicarea directă în procesele de cercetare 
și inovare, vor fi elemente fundamentale 
ale procesului de stabilire a priorităților.

Or. en

Amendamentul 290
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea organizațiilor societății civile 
și a cetățenilor la definirea, executarea și 
evaluarea programelor de cercetare va fi 
crucială pentru abordarea provocărilor 
societale și va fi sprijinită prin 
intermediul programului Orizont 2020, 
inclusiv în redactarea programelor de 
lucru anuale. Pentru fiecare provocare 
societală, va fi instituită o platformă 
specifică pentru dialogul dintre societatea 
civilă, cetățeni și cercetători, pentru 
discutarea priorităților de cercetare în 
domeniile sectoriale specifice.

Or. en

Amendamentul 291
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întrucât programul Orizont 2020 este 
stabilit pentru o perioadă de șapte ani, 
contextul economic, societal și politic în 
care programul se va desfășura s-ar putea 
schimba în mod semnificativ în acest timp. 
Este necesar ca Orizont 2020 să se poată 
adapta la aceste schimbări. Prin urmare, în
cadrul fiecărui obiectiv specific, va exista 
posibilitatea de a include contribuții pentru 
activități care să depășească ceea ce se 
indică mai jos, atunci când acest lucru este 
justificat în mod corespunzător pentru a 
răspunde unor evoluții majore, unor 
necesități ale politicilor sau unor 
evenimente neprevăzute.

Întrucât programul Orizont 2020 este 
stabilit pentru o perioadă de șapte ani, 
contextul economic, societal și politic în 
care programul se va desfășura s-ar putea 
schimba în mod semnificativ în acest timp. 
Este necesar ca Orizont 2020 să se poată 
adapta la aceste schimbări. Acesta trebuie, 
de asemenea, să se poată adapta la orice 
eșec în ceea ce privește participarea mai 
largă a tuturor statelor membre și a 
regiunilor acestora. Prin urmare, în cadrul 
fiecărui obiectiv specific, va exista 
posibilitatea de a include contribuții pentru 
activități care să depășească ceea ce se 
indică mai jos, atunci când acest lucru este 
justificat în mod corespunzător pentru a 
răspunde unor evoluții majore, unor 
necesități ale politicilor sau unor 
evenimente neprevăzute.

Or. en

Amendamentul 292
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele generale ale 
Orizont 2020. Vor exista numeroase 
posibilități de a sprijini această cercetare 
prin intermediul Consiliului European 
pentru Cercetare, al acțiunilor Marie Curie 
sau al obiectivului specific privind 
infrastructurile de cercetare.

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele generale ale 
Orizont 2020. Ele vor fi pe deplin 
integrate în programele de lucru prin 
reprezentarea lor în comitetele și 
grupurile de experți ale programului 
însărcinate să evalueze proiectul și 
programul în toate privințele și prin 
dezvoltarea unor cereri orientate spre 



AM\907982RO.doc 77/132 PE492.816v01-00

RO

științele sociale. Vor exista numeroase 
posibilități de a sprijini această cercetare 
prin intermediul Consiliului European 
pentru Cercetare, al acțiunilor Marie Curie 
sau al obiectivului specific privind 
infrastructurile de cercetare și pentru a le 
integra în cererile din cadrul acțiunilor 
specifice ale pilonului „Provocări 
societale”.

Or. en

Amendamentul 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele generale ale 
Orizont 2020. Vor exista numeroase 
posibilități de a sprijini această cercetare 
prin intermediul Consiliului European 
pentru Cercetare, al acțiunilor Marie Curie 
sau al obiectivului specific privind 
infrastructurile de cercetare.

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin, ca axă 
orizontală, în cadrul fiecăruia dintre 
obiectivele generale ale Orizont 2020. Vor 
exista numeroase posibilități și mijloace de
finanțare pentru a sprijini această 
cercetare prin intermediul Consiliului 
European pentru Cercetare, al acțiunilor 
Marie Curie sau al obiectivului specific 
privind infrastructurile de cercetare.

Or. en

Amendamentul 294
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele generale ale 

Cercetarea în domeniul științelor sociale și 
umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele generale ale 
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Orizont 2020. Vor exista numeroase 
posibilități de a sprijini această cercetare 
prin intermediul Consiliului European 
pentru Cercetare, al acțiunilor Marie Curie 
sau al obiectivului specific privind 
infrastructurile de cercetare.

Orizont 2020. Vor exista numeroase 
posibilități de a sprijini această cercetare 
prin intermediul Consiliului European 
pentru Cercetare, al acțiunilor Marie Curie 
și al obiectivului specific privind 
infrastructurile de cercetare.

Or. en

Amendamentul 295
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică, durabilă și echitabilă.
Cererile de propuneri pentru proiectele de 
cercetare participative vor fi lansate în 
cadrul fiecărei provocări, pentru a 
permite universităților, organizațiilor de 
cercetare, organizațiilor societății civile 
(inclusiv ONG-urile), autorităților și 
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întreprinderilor publice (în special IMM-
urile), în cooperare cu obiectivele și 
capacitățile comune, să desfășoare 
activități de formare și de cercetare 
comune în vederea realizării de obiective 
adaptate nevoilor diferiților parteneri.

Or. en

Amendamentul 296
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale, de munte, 
insulare și îndepărtate, de cercetare și de 
conservare a patrimoniului și a bogăției 
culturale ale Europei, de promovare a 
unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, de creare a unui 
ecosistem digital favorabil incluziunii și 
bazat pe cunoaștere și informare, un 
proces decizional solid în ceea ce privește 
politica energetică și asigurarea unei rețele 
europene de energie electrică accesibilă 
consumatorilor, o politică și previziuni în 
domeniul transporturilor susținute de 
elemente concrete, sprijinirea strategiilor 
de atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea, inițiative privind 
eficiența utilizării resurselor și măsuri de 
trecere la o economie ecologică și durabilă.

Or. en
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Amendamentul 297
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă. Științele 
sociale și umaniste vor furniza expertiza 
necesară abordării sistematice a 
dimensiunii de gen în cadrul tuturor 
provocărilor.

Or. en

Amendamentul 298
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică, durabilă și echitabilă.

Or. en

Amendamentul 299
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 

Științele sociale și umaniste sunt de 
asemenea integrate ca element esențial al 
tuturor activităților necesare pentru a 
răspunde fiecărei provocări societale, în 
scopul de a mări impactul acestor activități. 
Aceasta include: înțelegerea factorilor 
determinanți ai sănătății și optimizarea 
eficacității sistemelor de sănătate, 
sprijinirea politicilor de consolidare a 
autonomiei zonelor rurale și de promovare 
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a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică accesibilă consumatorilor, o 
politică și previziuni în domeniul 
transporturilor susținute de elemente 
concrete, sprijinirea strategiilor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, inițiative privind eficiența utilizării 
resurselor și măsuri de trecere la o 
economie ecologică și durabilă.

a unor alegeri în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor, un proces decizional solid 
în ceea ce privește politica energetică și 
asigurarea unei rețele europene de energie 
electrică și de gaze accesibilă 
consumatorilor, o politică și previziuni în 
domeniul transporturilor susținute de 
elemente concrete, sprijinirea strategiilor 
de atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea, inițiative privind 
eficiența utilizării resurselor și măsuri de 
trecere la o economie ecologică și durabilă.

Or. en

Amendamentul 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global.

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global. Programul Orizont 2020 ar trebui 
să includă Științele sociale și umaniste 
(SSH) ca pe o provocare independentă, cu 
un buget cel puțin semnificativ, precum în 
programul-cadru anterior.

Or. en

Amendamentul 301
Britta Thomsen



AM\907982RO.doc 83/132 PE492.816v01-00

RO

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global.

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți egale, favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global. Ar trebui adoptate măsuri de 
trecere la o economie ecologică și 
sustenabilă și la o societate care să 
sprijine și să fie sensibilă la dimensiunea 
de gen.

Or. en

Amendamentul 302
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global.

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, incluziunea politică și 
participarea democratică, rolul mass-
mediei și constituirea sferei publice, 
inovarea socială, inovarea în sectorul 
public sau rolul Europei ca actor global.

Or. en
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Amendamentul 303
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială din 
Europa, inovarea socială, inovarea în 
sectorul public sau rolul Europei ca actor 
global.

În plus, obiectivul specific privind crearea 
unor societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure va sprijini cercetarea în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
privind aspecte cu caracter orizontal 
precum creșterea inteligentă și durabilă, 
transformările de natură socială și 
culturală din Europa, inovarea socială, 
inovarea în sectorul public sau rolul 
Europei ca actor global.

Or. it

Amendamentul 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile)

1.3. Industria și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-urile)

Or. en

Amendamentul 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dat fiind potențialul său de a face Europa 
cu adevărat competitivă, programul 
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Orizont 2020 va promova o participare 
largă a întreprinderilor private la toate 
părțile programului, în special în cadrul 
componentei II ( „Poziția de lider în 
sectorul industrial”) și al componentei III 
(„Provocări societale”). Colaborarea 
dintre mediul academic și industrie, o 
forță stimulantă pentru inovare, va fi 
consolidată pentru a debloca 
interacțiunea dinamică deplină între 
cercetarea de bază, cercetarea aplicată și 
activitățile de dezvoltare și cele 
demonstrative.

Or. en

Amendamentul 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18a (nou) din 
programul Orizont 2020, o cale rapidă 
spre inovare în cadrul obiectivului 
specific „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și 
componenta III „Provocări societale” vor 
asigura proceduri rapide pentru proiectele 
care se axează pe lansarea pe piață a 
ideilor inovatoare. Deși deschisă tuturor 
tipurilor de participanți, calea rapidă spre 
inovare va atrage potențial un număr 
mare de participanți ai industriei pentru 
care timpul reprezintă un factor crucial 
atunci când transformă o idee inovatoare 
într-o afacere de succes.

Or. en

Amendamentul 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va încuraja și va sprijini 
participarea IMM-urilor în mod integrat în 
cadrul tuturor obiectivelor specifice.

Orizont 2020 va încuraja și va sprijini 
participarea IMM-urilor în mod integrat în 
cadrul tuturor obiectivelor specifice, în 
special în fazele mai apropiate de piață ale 
proiectelor.

Or. en

Amendamentul 308
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va încuraja și va sprijini 
participarea IMM-urilor în mod integrat în 
cadrul tuturor obiectivelor specifice.

Orizont 2020 va încuraja și va sprijini 
participarea microîntreprinderilor și IMM-
urilor în mod integrat în cadrul tuturor 
obiectivelor specifice.

Or. ro

Amendamentul 309
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
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industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15% 
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Instrumentul 
specific pentru IMM-uri se va adresa 
IMM-urilor deosebit de inovatoare care 
demonstrează o ambiție puternică de a se 
dezvolta, crește și internaționaliza, 
indiferent dacă este vorba despre 
companii de înaltă tehnologie și orientate 
spre inovare sau companii care nu 
desfășoară activități de cercetare. Se 
preconizează că prin această abordare 
integrată cel puțin 15% din totalul 
bugetelor combinate ale obiectivului 
specific „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și 
„Provocări societale”va fi alocat IMM-
urilor, în plus față de participarea IMM-
urilor la alte proiecte specifice care nu 
implică IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 310
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15%
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, se furnizează ajutor personalizat 
IMM-urilor pentru toate formele de 
inovare la nivelul IMM-urilor, prin 
intermediul unui ansamblu de programe 
și instrumente, așa cum este prevăzut de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”. În special, se va aplica un 
instrument specific pentru IMM-uri în 
cadrul obiectivului specific „Poziția de 
lider în ceea ce privește tehnologiile 
generice și industriale” și al componentei 
III „Provocări societale”, cu un buget de 
cel puțin 10% din bugetul total al 
programului Orizont 2020. Se 
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preconizează că prin această abordare 
integrată cel puțin 20% din totalul 
bugetelor lor combinate va fi alocat IMM-
urilor.

Or. en

Amendamentul 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15% 
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Cel puțin 20% din 
bugetul total combinat pentru obiectivul 
specific privind „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” și prioritatea „Provocări 
societale” se utilizează în cadrul 
instrumentului pentru IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
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obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15% 
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Instrumentul 
specific pentru IMM-uri care vizează 
toate tipurile de IMM-uri cu potențial de 
inovare este pus în aplicare în mod 
consecvent și în cadrul unei structuri de 
management unice. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15% 
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15% 
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor”(instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15% 
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor și/sau proiectelor de 
talie mică și mijlocie.

Or. en

Amendamentul 314
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” (instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15%
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” (instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Prin această 
abordare integrată o proporție de 
aproximativ 30% din totalul bugetelor lor 
combinate va fi alocată IMM-urilor.

Or. it

Justificare

Pentru îndeplinirea obiectivului specific intitulat „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale”, adoptarea unor măsuri mai ferme decât cele propuse de Comisie 
pentru încurajarea participării IMM-urilor la programul-cadru prezintă o importanță 
strategică.

Amendamentul 315
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă, de asemenea, atenție deosebită 
garantării participării și reprezentării 
adecvate a IMM-urilor în cadrul 
structurilor de guvernare ale spațiului 
european de cercetare și, în special, 
parteneriatelor public-privat.

Or. en
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Amendamentul 316
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiții în cercetare și inovare; 
garanții pentru intermediarii financiari care 
acordă împrumuturi beneficiarilor; 
combinații de împrumuturi și garanții, 
precum și garanții sau contragaranții pentru 
sistemele naționale și regionale de 
finanțare a datoriilor. El va include o 
fereastră pentru IMM-uri, vizând IMM-
urile bazate pe C&I, care va oferi 
împrumuturi care să completeze finanțarea 
IMM-urilor de către mecanismul de 
garantare a împrumuturilor din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor.

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiții în cercetare și inovare; 
garanții pentru intermediarii financiari care 
acordă împrumuturi beneficiarilor; 
combinații de împrumuturi și garanții, 
precum și garanții sau contragaranții pentru 
sistemele naționale și regionale de 
finanțare a datoriilor. El va include o 
fereastră pentru IMM-uri, vizând IMM-
urile bazate pe C&I, care va oferi 
împrumuturi care să completeze finanțarea 
IMM-urilor de către mecanismul de 
garantare a împrumuturilor din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor. Se acordă o 
atenție specială solicitărilor IMM-urilor și 
ale celorlalte organisme situate în regiuni 
mai puțin dezvoltate.

Or. en

Amendamentul 317
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiții în cercetare și inovare;
garanții pentru intermediarii financiari care 
acordă împrumuturi beneficiarilor;
combinații de împrumuturi și garanții, 

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiții în cercetare și inovare;
garanții pentru intermediarii financiari care 
acordă împrumuturi beneficiarilor;
combinații de împrumuturi și garanții, 
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precum și garanții sau contragaranții pentru 
sistemele naționale și regionale de 
finanțare a datoriilor. El va include o 
fereastră pentru IMM-uri, vizând IMM-
urile bazate pe C&I, care va oferi 
împrumuturi care să completeze finanțarea 
IMM-urilor de către mecanismul de 
garantare a împrumuturilor din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor.

precum și garanții sau contragaranții pentru 
sistemele naționale, regionale și locale de 
finanțare a datoriilor. El va include o 
fereastră pentru IMM-uri, vizând IMM-
urile bazate pe C&I, care va oferi 
împrumuturi care să completeze finanțarea 
IMM-urilor de către mecanismul de 
garantare a împrumuturilor din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor.

Or. ro

Amendamentul 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii va furniza 
capital de risc și/sau capital de tip mezanin 
unor întreprinderi individuale în etapele 
inițiale (fereastra de lansare). Mecanismul 
va avea, de asemenea, posibilitatea de a 
realiza investiții pentru extindere și în faza 
de creștere împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru creștere din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor, inclusiv 
fondurile fondurilor.

Mecanismul de capitaluri proprii va furniza 
capital de risc și/sau capital de tip mezanin 
unor întreprinderi individuale în etapele 
inițiale (fereastra de lansare), precum și 
procese de transfer de cunoștințe și 
tehnologie în etapele premergătoare fazei 
de industrializare (fereastra de validare a 
conceptului). Mecanismul va avea, de 
asemenea, posibilitatea de a realiza 
investiții pentru extindere și în faza de 
creștere împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru creștere din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor, inclusiv 
fondurile fondurilor.

Or. en

Amendamentul 319
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii va furniza 
capital de risc și/sau capital de tip mezanin 
unor întreprinderi individuale în etapele 
inițiale (fereastra de lansare). Mecanismul 
va avea, de asemenea, posibilitatea de a 
realiza investiții pentru extindere și în faza 
de creștere împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru creștere din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor, inclusiv 
fondurile fondurilor.

Mecanismul de capitaluri proprii va furniza 
capital de risc și/sau capital de tip mezanin 
unor întreprinderi individuale în etapele 
inițiale (fereastra de lansare). Se acordă o 
atenție specială întreprinderilor situate în 
regiuni mai puțin dezvoltate. Mecanismul 
va avea, de asemenea, posibilitatea de a 
realiza investiții pentru extindere și în faza 
de creștere împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru creștere din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor, inclusiv 
fondurile fondurilor.

Or. en

Amendamentul 320
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii va furniza 
capital de risc și/sau capital de tip mezanin 
unor întreprinderi individuale în etapele 
inițiale (fereastra de lansare). Mecanismul 
va avea, de asemenea, posibilitatea de a 
realiza investiții pentru extindere și în faza 
de creștere împreună cu mecanismul de 
capitaluri proprii pentru creștere din cadrul 
Programului pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor, inclusiv 
fondurile fondurilor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it

(Amendament lingvistic ce afectează doar versiunea în limba italiană.)

Justificare

Versiunea în limba italiană a utilizat termenul englezesc „equity”, dar acesta poate fi tradus 
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în limba italiană.

Amendamentul 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste mecanisme vor avea un rol esențial 
pentru obiectivul specific „Acces la 
finanțarea de risc” dar, după caz, vor putea
fi folosite, de asemenea, în cadrul tuturor 
celorlalte obiective specifice ale Orizont 
2020.

Aceste mecanisme vor avea un rol esențial 
pentru obiectivul specific „Acces la 
finanțarea de risc” dar, după caz, vor putea 
fi folosite, de asemenea, în cadrul tuturor 
celorlalte obiective specifice ale Orizont 
2020.

Vor fi depuse toate eforturile pentru a se 
asigura o participare cât mai largă posibil 
la program a întreprinderilor și/sau 
organizațiilor din toate statele membre și 
pentru a facilita în mod semnificativ 
accesul la finanțare.

Or. en

Amendamentul 322
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii și 
fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut vor fi puse în 
aplicare ca parte a celor două instrumente 
financiare ale UE care furnizează capitaluri 
proprii și împrumuturi pentru a sprijini 
C&I și creșterea IMM-urilor, împreună cu 
mecanismele de capitaluri proprii și de 
împrumut din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-

Mecanismul de capitaluri proprii și 
fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut vor fi puse în 
aplicare ca parte a celor două instrumente 
financiare ale UE care furnizează capitaluri 
proprii și împrumuturi pentru a sprijini 
C&I și creșterea IMM-urilor, împreună cu 
mecanismele de capitaluri proprii și de 
împrumut din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
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urilor. urilor. Cel puțin o treime din bugetul 
alocat instrumentelor financiare din 
cadrul programului Orizont 2020 se alocă 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 323
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de capitaluri proprii și 
fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut vor fi puse în 
aplicare ca parte a celor două instrumente 
financiare ale UE care furnizează capitaluri 
proprii și împrumuturi pentru a sprijini 
C&I și creșterea IMM-urilor, împreună cu 
mecanismele de capitaluri proprii și de 
împrumut din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it

(Amendament lingvistic ce afectează doar versiunea în limba italiană.)

Justificare

Versiunea în limba italiană a utilizat termenul englezesc „equity”, dar acesta poate fi tradus 
în limba italiană.

Amendamentul 324
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și O valoare adăugată esențială a cercetării și 
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inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor și pentru a 
impulsiona creșterea socială și 
economică. Prin urmare, Orizont 2020 va 
include, în cadrul tuturor obiectivelor sale 
specifice, un sprijin specific pentru 
acțiunile de diseminare (inclusiv prin 
accesul liber la rezultatele cercetării), 
comunicare și dialog, cu un accent deosebit 
pe comunicarea rezultatelor către 
utilizatorii finali, cetățeni, organizațiile 
societății civile, industrie și factorii de 
decizie politică. Pentru aceasta, inițiativa 
Orizont 2020 poate utiliza rețele pentru 
transferul de informații, arhive digitale 
centralizate și biblioteci digitale. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale. Accesul 
liber și deschis la publicațiile dedicate 
cercetării și apărute integral sau parțial 
ca urmare a finanțării din cadrul 
programului Orizont 2020 va fi 
obligatoriu. Va fi promovat accesul 
deschis la datele științifice produse sau 
colectate ca urmare a finanțării din 
cadrul programului Orizont 2020 și 
asociate publicațiilor relevante, în scopul 
consolidării colaborării științifice și al 
permiterii validării metodelor și 
rezultatelor științifice.

Or. en

Amendamentul 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore
Tatarella
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale. Pentru 
a simplifica accesul la informații și a 
dezvolta un instrument dotat cu toate 
informațiile solicitate de comunitatea de 
cercetare și ținând cont de nevoia de 
transparență, CORDIS, ca instrument 
digital, ar trebui revizuit și reformat într-
un mod mai clar și mai flexibil.

Or. en

Amendamentul 326
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare, 
comunicare și dialog, cu un accent deosebit 
pe comunicarea rezultatelor către 
utilizatorii finali, cetățeni, organizațiile 
societății civile, industrie și factorii de 
decizie politică. Se așteaptă o comunicare 
sensibilă în ceea ce privește dimensiunea 
de gen. Pentru aceasta, inițiativa Orizont 
2020 poate utiliza rețele pentru transferul 
de informații. De asemenea, activitățile de 
comunicare realizate în contextul Orizont 
2020 își vor propune să sensibilizeze 
publicul în legătură cu importanța 
cercetării și inovării cu ajutorul unor 
publicații, evenimente, arhive de 
cunoștințe, baze de date, site-uri sau al unei 
utilizări bine direcționate a mijloacelor de 
comunicare sociale. Se va promova 
accesul gratuit și deschis la publicații și 
date științifice produse sau colectate în 
cadrul cercetării finanțate prin programul 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
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rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale. Este 
obligatoriu accesul liber și deschis la 
publicațiile apărute în urma cercetării 
finanțate prin programul Orizont 2020. 
Este promovat accesul liber și deschis la 
datele științifice produse sau colectate în 
cadrul cercetării finanțate prin programul 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
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specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

specific pentru acțiunile de diseminare, 
comunicare și dialog, cu un accent deosebit 
pe comunicarea rezultatelor către 
utilizatorii finali, cetățeni, organizațiile 
societății civile, industrie și factorii de 
decizie politică. Pentru aceasta, inițiativa 
Orizont 2020 poate utiliza rețele pentru 
transferul de informații. De asemenea, 
activitățile de comunicare realizate în 
contextul Orizont 2020 își vor propune să 
sensibilizeze publicul în legătură cu 
importanța cercetării și inovării cu ajutorul 
unor publicații, evenimente, arhive de 
cunoștințe, baze de date, site-uri sau al unei 
utilizări bine direcționate a mijloacelor de 
comunicare sociale. Va fi promovat 
accesul deschis și sustenabil la 
publicațiile apărute în urma cercetării 
finanțate prin programul Orizont 2020 și, 
atunci când este cazul, costul publicării va 
fi un cost eligibil.

Or. en

Amendamentul 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
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inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.
Comunicarea va avea loc în numele 
Uniunii Europene și va încerca să 
sporească vizibilitatea ERC.

Or. fr

Amendamentul 330
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
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sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale. De 
asemenea, acestea vor încerca să 
promoveze și să evidențieze rolul
cercetătorilor și inovatorilor femei.

Or. en

Amendamentul 331
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 
factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele și 
la datele obținute din cercetare), 
comunicare și dialog, cu un accent deosebit 
pe comunicarea rezultatelor către 
utilizatorii finali, cetățeni, organizațiile 
societății civile, industrie și factorii de 
decizie politică. Pentru aceasta, inițiativa 
Orizont 2020 poate utiliza rețele pentru 
transferul de informații. De asemenea, 
activitățile de comunicare realizate în 
contextul Orizont 2020 își vor propune să 
sensibilizeze publicul în legătură cu 
importanța cercetării și inovării cu ajutorul 
unor publicații, evenimente, arhive de 
cunoștințe, baze de date, site-uri sau al unei 
utilizări bine direcționate a mijloacelor de 
comunicare sociale.

Or. fr
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Amendamentul 332
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile de cercetare și inovare se 
bazează pe capacitatea cercetătorilor, a 
instituțiilor de cercetare, a 
întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, distribui și utiliza în mod liber 
informațiile științifice. Pentru a spori 
circulația și exploatarea cunoștințelor, 
liberul acces online la publicațiile 
științifice, deja inclus în cel de-al șaptelea 
program-cadru, ar trebui să fie principiul 
general pentru publicațiile științifice care 
primesc finanțare publică din partea 
programului Orizont 2020. În plus, 
programul Orizont 2020 ar trebui să 
inițieze practica bazată pe accesul liber la 
date științifice produse sau colectate prin 
activități de cercetare finanțate public 
pentru ca accesul la aceste date să devină 
norma generală până în 2020.

Or. en

Amendamentul 333
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru rezultate privind tehnologiile cu 
potențial de soluționare a provocărilor 
societale majore, de exemplu dezvoltarea 
în sensul transformării într-o nouă 
tehnologie medicală (cum sunt 
medicamentele, diagnosticarea sau 
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vaccinurile) sau tehnologiile de 
combatere a schimbărilor climatice, vor fi 
stabilite condiții suplimentare de 
exploatare și diseminare.

Or. en

Amendamentul 334
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Orizont 2020, cooperarea internațională 
se va concentra asupra a trei mari categorii 
de țări:

În Orizont 2020, cooperarea internațională 
se va concentra asupra economiilor 
industrializate și emergente, țărilor vizate 
de politica de extindere și de politica de 
vecinătate și țărilor în curs de dezvoltare.

Or. fr

Justificare

Lista grupului de țări vizate este identică cu cea din cel de al șaptelea program-cadru pentru 
cercetare (PC7), dar ordinea acestora a fost modificată. Economiile emergente, aflate acolo 
pe locul doi, sunt acum pe primul loc. Dat fiind faptul că două paragrafe mai jos nu este 
anunțată nicio abordare strategică (iar comunicarea Comisiei referitoare la cooperare nu 
este așteptată mai devreme de toamna acestui an), ar părea prematură clasificarea acestor 
grupuri de țări în funcție de prioritate.

Amendamentul 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Orizont 2020, cooperarea internațională 
se va concentra asupra a trei mari categorii 
de țări:

În Orizont 2020, cooperarea internațională 
se va concentra asupra a trei mari categorii 
de țări: economiile industrializate și 
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emergente, țările vizate de politica de 
extindere și de politica de vecinătate și 
țările în curs de dezvoltare.

Or. fr

Justificare

Lista grupului de țări vizate este identică cu cea din PC7, dar ordinea acestora a fost 
modificată. Economiile emergente, aflate acolo pe locul doi, sunt acum pe primul loc. Dat 
fiind faptul că două paragrafe mai jos nu este anunțată nicio abordare strategică (iar 
comunicarea Comisiei referitoare la cooperare nu este așteptată mai devreme de toamna 
acestui an), ar părea prematură clasificarea acestor grupuri de țări în funcție de prioritate.

Amendamentul 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. economiile industrializate și emergente; eliminat

Or. fr

Amendamentul 337
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. economiile industrializate și emergente; eliminat

Or. fr

Justificare

Transferat la primul paragraf. Dat fiind faptul că două paragrafe mai jos nu este anunțată 
nicio abordare strategică (iar comunicarea Comisiei referitoare la cooperare nu este 
așteptată mai devreme de toamna acestui an), ar părea prematură clasificarea acestor 
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grupuri de țări în funcție de prioritate.

Amendamentul 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. țările vizate de politica de extindere și 
de politica de vecinătate; și

eliminat

Or. fr

Amendamentul 339
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. țările vizate de politica de extindere și 
de politica de vecinătate; și

eliminat

Or. fr

Justificare

Transferat la primul paragraf. Dat fiind faptul că două paragrafe mai jos nu este anunțată 
nicio abordare strategică (iar comunicarea Comisiei referitoare la cooperare nu este 
așteptată mai devreme de toamna acestui an), ar părea prematură clasificarea acestor 
grupuri de țări în funcție de prioritate.

Amendamentul 340
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 2 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. țările în curs de dezvoltare. eliminat

Or. fr

Justificare

Transferat la primul paragraf. Dat fiind faptul că două paragrafe mai jos nu este anunțată 
nicio abordare strategică (iar comunicarea Comisiei referitoare la cooperare nu este 
așteptată mai devreme de toamna acestui an), ar părea prematură clasificarea acestor 
grupuri de țări în funcție de prioritate.

Amendamentul 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. țările în curs de dezvoltare. eliminat

Or. fr

Amendamentul 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Orizont 2020 va 
promova cooperarea la nivel regional sau 
multilateral. Cooperarea internațională în 
domeniul cercetării și inovării este 
esențială pentru angajamentele Uniunii la 
nivel mondial și are un rol important de 
jucat în parteneriatul Uniunii cu țările în 
curs de dezvoltare, de exemplu în ceea ce 
privește progresele în vederea atingerii 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Orizont 2020 va promova cooperarea la 
nivel regional sau multilateral. Cooperarea 
internațională în domeniul cercetării și 
inovării este esențială pentru 
angajamentele Uniunii la nivel mondial și 
are un rol important de jucat în 
parteneriatul Uniunii cu țările în curs de 
dezvoltare, de exemplu în ceea ce privește 
progresele în vederea atingerii Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului. În 



PE492.816v01-00 108/132 AM\907982RO.doc

RO

conformitate cu politica de dezvoltare a 
UE, programele orientate ar trebui 
implementate împreună cu aceste țări în 
sectoarele care constituie baza de creștere 
și care asigură incluziunea, în special 
protecția socială, sănătatea și educația, 
precum și protecția mediului și prevenirea 
schimbărilor climatice și măsurile de 
adaptare.

Or. fr

Amendamentul 343
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Orizont 2020 va 
promova cooperarea la nivel regional sau 
multilateral. Cooperarea internațională în 
domeniul cercetării și inovării este 
esențială pentru angajamentele Uniunii la 
nivel mondial și are un rol important de 
jucat în parteneriatul Uniunii cu țările în 
curs de dezvoltare, de exemplu în ceea ce 
privește progresele în vederea atingerii 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Orizont 2020 va promova cooperarea la 
nivel regional sau multilateral. Cooperarea 
internațională în domeniul cercetării și 
inovării este esențială pentru 
angajamentele Uniunii la nivel mondial și 
are un rol important de jucat în 
parteneriatul Uniunii cu țările în curs de 
dezvoltare, de exemplu în ceea ce privește 
progresele în vederea atingerii Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului. În 
conformitate cu politica de dezvoltare a 
UE, programele orientate ar trebui 
implementate împreună cu aceste țări în 
sectoarele care constituie baza de creștere 
și care asigură incluziunea, în special 
protecția socială, sănătatea și educația, 
precum și protecția mediului și prevenirea 
schimbărilor climatice și măsurile de 
adaptare.

Or. fr

Amendamentul 344
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Orizont 2020 va 
promova cooperarea la nivel regional sau 
multilateral. Cooperarea internațională în 
domeniul cercetării și inovării este 
esențială pentru angajamentele Uniunii la 
nivel mondial și are un rol important de 
jucat în parteneriatul Uniunii cu țările în 
curs de dezvoltare, de exemplu în ceea ce 
privește progresele în vederea atingerii 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Orizont 2020 va promova cooperarea la 
nivel regional sau multilateral. Cooperarea 
internațională în domeniul cercetării și 
inovării este esențială pentru 
angajamentele Uniunii la nivel mondial și 
are un rol important de jucat în 
parteneriatul Uniunii cu țările în curs de 
dezvoltare, de exemplu în ceea ce privește 
progresele în vederea atingerii Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului. În 
conformitate cu politica de dezvoltare a 
UE, programele orientate ar trebui 
implementate împreună cu aceste țări în
sectoarele care constituie baza de creștere 
și care asigură incluziunea, în special 
protecția socială, sănătatea și educația, 
precum și protecția mediului și prevenirea 
schimbărilor climatice și măsurile de 
adaptare.

Or. fr

Justificare

Ar trebui ținut cont de faptul că măsurile vizând țările în curs de dezvoltare ar trebui să se 
încadreze în contextul mai larg al obiectivelor politicii de dezvoltare a UE, așa cum sunt 
prevăzute în comunicarea „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o 
agendă a schimbării” (COM(2011) 0637).

Amendamentul 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 din Orizont 2020 stabilește 
principiile generale privind participarea 

Articolul 21 din Orizont 2020 stabilește 
principiile generale privind participarea 
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organizațiilor din țări terțe și a 
organizațiilor internaționale. Întrucât 
deschiderea cercetării și inovării către țări 
terțe aduce, în general, multe beneficii, 
Orizont 2020 va continua să susțină 
principiul unei deschideri generale, 
încurajând în același timp accesul reciproc 
la programele țărilor terțe. Cu toate 
acestea, în anumite domenii este 
recomandabilă o abordare mai prudentă, 
pentru a proteja interesele europene.

organizațiilor din țări terțe și a 
organizațiilor internaționale. Întrucât 
deschiderea cercetării și inovării către țări 
terțe aduce, în general, multe beneficii, 
Orizont 2020 va continua să susțină 
principiul unei deschideri generale, 
încurajând în același timp accesul reciproc 
la programele țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 346
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, o serie de acțiuni specifice vor fi 
puse în aplicare utilizând o abordare 
strategică a cooperării internaționale, pe 
baza intereselor comune și a avantajelor 
reciproce și promovând coordonarea și 
sinergia cu activitățile statelor membre. Se 
vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele 
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.

Acțiuni specifice vor fi puse în aplicare 
utilizând o abordare strategică pe baza 
intereselor comune și a avantajelor 
reciproce. Se va urmări coordonarea și 
sinergia cu activitățile statelor membre. Se 
vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele 
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.

Or. fr

Amendamentul 347
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, o serie de acțiuni specifice vor fi 
puse în aplicare utilizând o abordare 
strategică a cooperării internaționale, pe 
baza intereselor comune și a avantajelor 
reciproce și promovând coordonarea și 
sinergia cu activitățile statelor membre. Se 
vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele 
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.

Acțiuni specifice vor fi puse în aplicare 
utilizând o abordare strategică pe baza 
intereselor comune și a avantajelor 
reciproce. Se va urmări coordonarea și 
sinergia cu activitățile statelor membre. Se 
vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele 
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.

Or. fr

Justificare

Trebuie, desigur, încurajate eforturile de coordonare a politicilor naționale ale statelor 
membre, dar date fiind dificultățile de ordin practic și inerția întâlnite în cadrul PC7, acestea 
nu pot fi considerate drept un panaceu. Uniunea trebuie, de asemenea, să fie în măsură să 
lanseze inițiative eficiente din proprie inițiativă, fără a fi nevoită să se limiteze la nenumărate 
solicitări adresate statelor membre vizând acțiunea comună. Ambele opțiuni trebuie să 
rămână deschise, lucru ce nu este în niciun caz garantat de actuala formulare.

Amendamentul 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, o serie de acțiuni specifice vor fi 
puse în aplicare utilizând o abordare 
strategică a cooperării internaționale, pe 
baza intereselor comune și a avantajelor 
reciproce și promovând coordonarea și 
sinergia cu activitățile statelor membre. Se 
vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele 
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.

Acțiuni specifice vor fi puse în aplicare 
utilizând o abordare strategică pe baza 
intereselor comune și a avantajelor 
reciproce. Se va urmări coordonarea și 
sinergia cu activitățile statelor membre. Se 
vor include un mecanism de susținere a 
cererilor de propuneri comune și 
posibilitatea de a cofinanța programele
împreună cu țări terțe sau organizații 
internaționale.
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Or. fr

Justificare

Trebuie, desigur, încurajate eforturile de coordonare a politicilor naționale ale statelor 
membre, dar date fiind dificultățile de ordin practic și inerția întâlnite în cadrul PC7, acestea 
nu pot fi considerate drept un panaceu. Uniunea trebuie, de asemenea, să fie în măsură să 
lanseze inițiative eficiente din proprie inițiativă, fără a fi nevoită să se limiteze la nenumărate 
solicitări adresate statelor membre vizând acțiunea comună. Ambele opțiuni trebuie să 
rămână deschise, lucru ce nu este în niciun caz garantat de actuala formulare.

Amendamentul 349
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Continuarea Parteneriatului dintre țările 
europene și țările în curs de dezvoltare 
privind testele clinice (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP), în ceea ce privește 
testele clinice pentru tratamentele medicale 
împotriva SIDA, a malariei și a 
tuberculozei;

(a) Continuarea și consolidarea 
Parteneriatului dintre țările europene și 
țările în curs de dezvoltare privind testele 
clinice (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership –
EDCTP), în ceea ce privește testele clinice 
pentru tratamentele medicale împotriva 
SIDA, a malariei și a tuberculozei;

Or. fr

Justificare

După câteva dificultăți în faza inițială, EDCTP2 pare să își fi intrat în ritm și să se 
dovedească suficient de eficient pentru a atrage finanțări externe semnificative. Dacă este 
dotat cu resurse suplimentare, ar putea fi profitabilă extinderea domeniului său de aplicare, 
pentru a acoperi boli neglijate în prezent.

Amendamentul 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Continuarea Parteneriatului dintre țările 
europene și țările în curs de dezvoltare 
privind testele clinice (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP), în ceea ce privește 
testele clinice pentru tratamentele medicale 
împotriva SIDA, a malariei și a 
tuberculozei;

(a) Continuarea și consolidarea 
Parteneriatului dintre țările europene și 
țările în curs de dezvoltare privind testele 
clinice (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership –
EDCTP), în ceea ce privește testele clinice 
pentru tratamentele medicale împotriva 
SIDA, a malariei și a tuberculozei;

Or. fr

Justificare

După câteva dificultăți în faza inițială, EDCTP2 pare să își fi intrat în ritm și să se 
dovedească suficient de eficient pentru a atrage finanțări externe semnificative. Dacă este 
dotat cu resurse suplimentare, ar putea fi profitabilă extinderea domeniului său de aplicare, 
pentru a acoperi boli neglijate în prezent.

Amendamentul 351
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Continuarea Parteneriatului dintre țările 
europene și țările în curs de dezvoltare 
privind testele clinice (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP), în ceea ce privește 
testele clinice pentru tratamentele medicale 
împotriva SIDA, a malariei și a 
tuberculozei;

(a) Continuarea și consolidarea 
Parteneriatului dintre țările europene și 
țările în curs de dezvoltare privind testele 
clinice (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership –
EDCTP), în ceea ce privește testele clinice 
pentru tratamentele medicale împotriva 
SIDA, a malariei și a tuberculozei;

Or. fr

Amendamentul 352
Seán Kelly
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Cercetarea radio-astronomică între 
Europa și Africa, așa cum s-a solicitat în 
Declarația scrisă adoptată nr. 45/2011 a 
Parlamentului European și cu ocazia 
summit-ului Uniunii Africane din 2011, 
mobilizând propriile investiții africane și 
avantajele geografice, în scopul unui 
parteneriat reciproc benefic cu Europa.

Or. en

Amendamentul 353
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Această abordare strategică ar trebui 
să conducă la alocarea a 4% din resursele 
financiare ale programului Orizont 2020 
pentru proiectele de cooperare 
internațională.

Or. fr

Amendamentul 354
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această abordare strategică ar trebui să 
conducă la alocarea a 4% din resursele 
financiare ale programului Orizont 2020 
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pentru proiectele de cooperare 
internațională.

Or. fr

Justificare

Stabilirea procentului de resurse alocate pentru cooperarea internațională este conformă cu 
articolele 180 și 182 din TFUE. Este prea devreme pentru a ști ce procent din resursele PC7 
va fi alocat acestei cooperări, deoarece bugetul acestuia pentru acțiuni orizontale nu a fost 
hotărât, dar este probabil ca acesta să fie în jur de 2-2,5%. Procentul prezentat în 
amendamentul de mai sus (4%) corespunde mediei pentru perioada 1990-2006.

Amendamentul 355
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi promovate acțiuni transversale între 
componenta I „Excelență științifică” și 
provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale, pentru a crea noi 
cunoștințe, tehnologii viitoare și 
emergente, infrastructuri de cercetare și 
competențe-cheie. Infrastructurile de 
cercetare vor fi de asemenea favorizate, în 
vederea unei utilizări mai ample în cadrul 
societății, de exemplu în serviciile publice, 
promovarea științei, siguranța civilă și 
cultură. Mai mult, stabilirea priorităților în 
cursul punerii în aplicare pentru acțiunile 
directe ale Centrului Comun de Cercetare 
și activitățile Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) va fi 
coordonată în mod adecvat cu celelalte 
componente ale Orizont 2020.

Vor fi promovate acțiuni transversale între 
componenta I „Excelență științifică” și 
provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale, pentru a crea noi 
cunoștințe, tehnologii viitoare și 
emergente, infrastructuri de cercetare și 
competențe-cheie. Infrastructurile de 
cercetare vor fi de asemenea favorizate, în 
vederea unei utilizări mai ample în cadrul 
societății, de exemplu în serviciile publice, 
promovarea științei, siguranța civilă și 
cultură. Din acest punct de vedere, 
publicațiile academice și științifice 
constituie un element-cheie al 
infrastructurilor de cercetare. Prin 
urmare, este esențial ca rezultatele 
cercetării obținute și validate de către 
cercetători finanțați de Uniune să fie 
accesibile întregii comunități științifice.
Mai mult, stabilirea priorităților în cursul 
punerii în aplicare pentru acțiunile directe 
ale Centrului Comun de Cercetare și 
activitățile Institutul European de Inovare 
și Tehnologie (EIT) va fi coordonată în 
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mod adecvat cu celelalte componente ale 
Orizont 2020.

Or. fr

Amendamentul 356
Anna Záborská, Jan Březina

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în multe cazuri, pentru a contribui 
în mod eficace la îndeplinirea obiectivelor 
fixate de Europa 2020 și de Uniunea 
inovării va fi necesară elaborarea de soluții 
care să aibă un caracter interdisciplinar și, 
prin urmare, să acopere mai multe 
obiective specifice ale Orizont 2020. Se va 
acorda o atenție deosebită cercetării și 
inovării responsabile. Egalitatea sexelor va
fi abordată ca aspect transversal, pentru a 
corecta dezechilibrele dintre femei și 
bărbați și pentru a integra dimensiunea de 
gen în programarea și în conținutul 
cercetării și inovării. Orizont 2020 include 
dispoziții specifice de stimulare a unor 
astfel de acțiuni transversale, inclusiv 
printr-o punere în comun eficientă a 
bugetelor. Aceasta include, de asemenea, 
posibilitatea ca pentru provocările societale 
și tehnologiile generice și industriale să se 
utilizeze dispozițiile privind instrumentele 
financiare și instrumentul specific pentru 
IMM-uri.

În plus, în multe cazuri, pentru a contribui 
în mod eficace la îndeplinirea obiectivelor 
fixate de Europa 2020 și de Uniunea 
inovării va fi necesară elaborarea de soluții 
care să aibă un caracter interdisciplinar și, 
prin urmare, să acopere mai multe 
obiective specifice ale Orizont 2020. Se va 
acorda o atenție deosebită cercetării și 
inovării responsabile. Oportunitățile egale
pentru femei și bărbați vor fi abordate ca 
aspect transversal, pentru a corecta 
dezechilibrele dintre femei și bărbați. 
Orizont 2020 trebuie să respecte excelența 
științifică și calificările profesionale ale 
profesioniștilor în domeniul cercetării 
atunci când promovează egalitatea de 
oportunități între bărbați și femei în 
activitățile de cercetare și inovare. Orizont 
2020 include dispoziții specifice de 
stimulare a unor astfel de acțiuni 
transversale, inclusiv printr-o punere în 
comun eficientă a bugetelor. Aceasta 
include, de asemenea, posibilitatea ca 
pentru provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale să se utilizeze 
dispozițiile privind instrumentele 
financiare și instrumentul specific pentru 
IMM-uri.

Or. en
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Amendamentul 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a premia cei mai performanți 
beneficiari de fonduri și cele mai 
performante proiecte din cadrul 
programului Orizont 2020, vor fi acordate 
premii simbolice pentru fiecare domeniu 
tematic din cadrul tuturor pilonilor.

Or. en

Amendamentul 358
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, securitatea cibernetică, rețelele 
inteligente, sistemele de transport 
inteligente, integrarea acțiunilor climatice 
sau a perspectivei de gen, nanomedicina, 
materialele avansate pentru vehicule ușoare 
sau dezvoltarea bioproceselor și 
bioproduselor industriale. Prin urmare, se 
va urmări crearea unei sinergii puternice 
între provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
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reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

Or. en

Amendamentul 359
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, ingineria 
genetică bazată pe utilizarea plantelor,
materialele avansate pentru vehicule ușoare 
sau dezvoltarea bioproceselor și 
bioproduselor industriale. Prin urmare, se 
va urmări crearea unei sinergii puternice 
între provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
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respectiv, provocărilor societale relevante.

Or. en

Amendamentul 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, metodele de 
testare mai predictive și mai relevante 
pentru ființele umane, evaluarea 
riscurilor, cercetarea medicală, 
materialele avansate pentru vehicule ușoare 
sau dezvoltarea bioproceselor și 
bioproduselor industriale. Prin urmare, se 
va urmări crearea unei sinergii puternice 
între provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

Or. fr
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Justificare

Garantarea faptului că oamenii duc o viață sănătoasă și activă reprezintă o provocare 
societală majoră. Este nevoie urgentă de metode de cercetare mai eficiente, predictive și 
relevante pentru a aborda această provocare.

Amendamentul 361
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore și o 
economie echitabilă. Printre domeniile în 
care se pot dezvolta astfel de interacțiuni se 
numără: e-sănătatea, rețelele inteligente, 
sistemele de transport inteligente, 
integrarea acțiunilor climatice, 
nanomedicina, materialele avansate pentru 
vehicule ușoare sau dezvoltarea 
bioproceselor și bioproduselor industriale. 
Prin urmare, se va urmări crearea unei 
sinergii puternice între provocările 
societale și dezvoltarea tehnologiilor 
generice și industriale și inovarea socială. 
Acest lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective, inclusiv 
organizațiile societății civile, să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.
Succesul implementării schimbărilor 
necesare depinde cu adevărat de 
implicarea publicului în aspectele legate 
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de știință și inovare și beneficiile acestora.

Or. en

Amendamentul 362
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente (inclusiv transportul 
maritim), integrarea acțiunilor climatice, 
nanomedicina, materialele avansate pentru 
vehicule ușoare sau dezvoltarea 
bioproceselor și bioproduselor industriale. 
Prin urmare, se va urmări crearea unei 
sinergii puternice între provocările 
societale și dezvoltarea tehnologiilor 
generice și industriale. Acest lucru se va 
lua în considerare în mod explicit în cadrul 
elaborării strategiilor multianuale și al 
stabilirii priorităților pentru fiecare dintre 
aceste obiective specifice. Va fi necesar ca 
părțile interesate reprezentând diferite 
perspective să fie implicate pe deplin în 
punerea în aplicare și, în multe cazuri, vor 
fi necesare și acțiuni care să reunească 
finanțarea destinată tehnologiilor generice 
și industriale și, respectiv, provocărilor 
societale relevante.

Or. en
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Amendamentul 363
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante. 
Platformele de specializare inteligentă au 
de jucat un rol major în acest sens, în 
special în ceea ce privește conceperea și 
crearea de rețele, schimbul de informații, 
sistemele de înfrățire și sprijinire a 
politicilor de cercetare și inovare, dar în 
același timp trebuie să se țină cont de 
circumstanțele specifice ale regiunilor 
ultraperiferice.

Or. pt
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Justificare

Platformele de specializare inteligentă au un rol major în facilitarea schimbului de informații 
și în implicarea părților interesate care reprezintă perspective diferite în cadrul 
implementării acțiunilor de îndeplinire a obiectivelor; circumstanțele specifice ale regiunilor 
ultraperiferice trebuie luate în considerare, așa cum se afirmă în comunicarea generală 
privind programul Orizont 2020 (COM(2011)0808).

Amendamentul 364
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective, în 
special organizațiile din cadrul societății 
civile, să fie implicate pe deplin în 
identificarea temelor de cercetare, precum 
și în activitățile conexe de implementare a 
acestora și, în multe cazuri, vor fi necesare 
și acțiuni care să reunească finanțarea 
destinată tehnologiilor generice și 
industriale și, respectiv, provocărilor 
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societale relevante.
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Amendamentul 365
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
comună în domeniul pescuitului sau 
„Erasmus pentru toți”: programul Uniunii 
în domeniul educației, formării, culturii și 
sportului sau programul Sănătate pentru 
creștere. Aceasta include o articulare 
adecvată cu fondurile politicii de coeziune, 
unde sprijinirea consolidării capacităților 
privind cercetarea și inovarea la nivel 
regional ar putea reprezenta o „cale către 
excelență”, instituirea de centre regionale 
de excelență poate contribui la reducerea 
decalajului în domeniul inovării din Europa 
sau sprijinul acordat proiectelor de 
demonstrație și proiectelor-pilot la scară 
largă poate contribui la îndeplinirea 
obiectivului de a crea o poziție de lider în 
sectorul industrial a Europei.

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
comună în domeniul pescuitului sau 
„Erasmus pentru toți”: programul Uniunii 
în domeniul educației, formării, culturii și 
sportului sau programul Sănătate pentru 
creștere. Aceasta include o articulare 
adecvată cu fondurile politicii de coeziune, 
unde sprijinirea consolidării capacităților 
privind cercetarea și inovarea la nivel 
regional ar putea reprezenta o „cale către 
excelență”, instituirea de centre regionale 
de excelență poate contribui la reducerea 
decalajului în domeniul inovării din Europa 
sau sprijinul acordat proiectelor de 
demonstrație și proiectelor-pilot la scară 
largă poate contribui la îndeplinirea 
obiectivului de a crea o poziție de lider în 
sectorul industrial a Europei. Această 
sinergie ar trebui să permită regiunilor 
mai puțin dezvoltate să aibă acces egal la 
programele din cadrul Orizont 2020, fără 
a diminua obiectivul principal al politicii 
de coeziune.

Or. en

Amendamentul 366
Kent Johansson, Fiona Hall
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
comună în domeniul pescuitului sau 
„Erasmus pentru toți”: programul Uniunii 
în domeniul educației, formării, culturii și 
sportului sau programul Sănătate pentru 
creștere. Aceasta include o articulare 
adecvată cu fondurile politicii de coeziune, 
unde sprijinirea consolidării capacităților 
privind cercetarea și inovarea la nivel 
regional ar putea reprezenta o „cale către 
excelență”, instituirea de centre regionale 
de excelență poate contribui la reducerea 
decalajului în domeniul inovării din Europa 
sau sprijinul acordat proiectelor de 
demonstrație și proiectelor-pilot la scară 
largă poate contribui la îndeplinirea 
obiectivului de a crea o poziție de lider în 
sectorul industrial a Europei.

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
comună în domeniul pescuitului sau 
„Erasmus pentru toți”: programul Uniunii 
în domeniul educației, formării, culturii și 
sportului sau programul Sănătate pentru 
creștere, programul Viața, rezerva pentru 
noii intrați (NER300). Aceasta include o 
articulare adecvată cu fondurile politicii de 
coeziune, unde sprijinirea consolidării 
capacităților privind cercetarea și inovarea 
la nivel regional ar putea reprezenta o „cale 
către excelență”, instituirea de centre 
regionale de excelență poate contribui la 
reducerea decalajului în domeniul inovării 
din Europa sau sprijinul acordat proiectelor 
de demonstrație și proiectelor-pilot la scară 
largă poate contribui la îndeplinirea 
obiectivului de a crea o poziție de lider în 
sectorul industrial a Europei.

Or. en

Amendamentul 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a exploata sinergiile între politici, 
ar trebui introduse instrumentele unor 
orientări spre excelență atât în programul 
Orizont 2020, cât și în politica de 
coeziune. Ar trebui introduse măsuri de 
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identificare a potențialului centrelor celor 
mai promițătoare („centrele de 
excelență”), acordându-le sigiliul de 
excelență.

Or. en

Amendamentul 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coordonarea menționată mai sus include 
o articulare adecvată cu fondurile politicii 
de coeziune, unde sprijinirea consolidării 
capacităților privind cercetarea și 
inovarea la nivel regional ar putea 
reprezenta o „cale către excelență”, iar 
instituirea de centre regionale de 
excelență poate contribui la 
îmbunătățirea inovării în Europa. 
Fondurile structurale ar trebui utilizate pe 
deplin pentru a sprijini consolidarea 
capacităților în regiuni prin intermediul 
unor activități orientate, menite să 
permită centrelor de excelență să dezvolte 
universități modernizatoare, să 
achiziționeze echipament științific, 
transfer local de tehnologie, sprijin 
acordat întreprinderilor noi și spin-off-
urilor, interacțiunea pe plan local între 
industrie și mediul academic, crearea de 
centre în zonele prioritare ale 
programului Orizont 2020 și ca sursă de 
fonduri de mici dimensiuni alocate 
pregătirii propunerilor ce urmează a fi 
trimise programului Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Bazat pe raportul Carvalho, amendamentul 38.
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Amendamentul 369
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea unei creșteri economice 
durabile în Europa, este necesară 
optimizarea contribuției actorilor publici și 
privați. Acest lucru este esențial pentru 
consolidarea Spațiului european de 
cercetare și pentru realizarea inițiativei „O 
Uniune a inovării”, a Agendei digitale și a 
altor inițiative emblematice Europa 2020. 
În plus, o cercetare și o inovare 
responsabilă necesită obținerea celor mai 
bune soluții prin interacțiunea dintre 
parteneri având perspective diferite, dar 
interese comune.

Pentru realizarea unei creșteri economice 
durabile în Europa, este necesară 
optimizarea contribuției actorilor publici și 
privați. În special, pentru a îndeplini 
obiectivul Uniunii de 3% investiții în 
C&D, investițiile private în cercetare și 
inovare trebuie majorate în mod 
substanțial. Acest lucru este esențial 
pentru consolidarea Spațiului european de 
cercetare și pentru realizarea inițiativei „O 
Uniune a inovării”, a Agendei digitale și a 
altor inițiative emblematice Europa 2020. 
În acest sens, fondurile Uniunii ar trebui 
să aibă în cât mai mare măsură rolul unei 
pârghii care să mobilizeze investiții 
private și publice suplimentare. În plus, o 
cercetare și o inovare responsabilă necesită 
obținerea celor mai bune soluții prin 
interacțiunea dintre parteneri având 
perspective diferite, dar interese comune.

Or. en

Amendamentul 370
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 include posibilitatea și un set 
clar de criterii pentru instituirea unor 
parteneriate public-public și public-privat. 

Orizont 2020 include posibilitatea și un set 
clar de criterii pentru instituirea unor 
parteneriate public-public și public-privat. 
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Parteneriatele public-privat se pot baza pe 
un acord contractual între actori privați și 
publici, iar în anumite situații se pot crea 
parteneriate public-privat 
instituționalizate (precum inițiativele 
comune în domeniul tehnologiei și alte 
întreprinderi comune).

Parteneriatele public-privat se pot baza pe 
un acord contractual între actori privați și 
publici, dar fondurile publice mobilizează 
investiții private reale în vederea obținerii 
unor rezultate de valoare atât pentru 
sectorul privat, cât și pentru societate.

Or. en

Amendamentul 371
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parteneriatele public-public și public-privat 
existente pot primi sprijin din partea 
Orizont 2020 cu condiția de a aborda 
obiective ale Orizont 2020, de a îndeplini 
criteriile stabilite în Orizont 2020 și de a fi 
demonstrat că realizează progrese 
semnificative în ceea ce privește Al 
șaptelea program-cadru pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (PC7).

Parteneriatele public-public și public-privat 
existente pot primi sprijin din partea 
Orizont 2020 cu condiția de a aborda 
obiective ale Orizont 2020, de a îndeplini 
criteriile stabilite în Orizont 2020 și de a fi 
demonstrat că realizează progrese 
semnificative în ceea ce privește Al 
șaptelea program-cadru pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (PC7). Centrele științifice și 
muzeele care implementează parteneriatul 
public-privat cu instituții științifice, 
întreprinderi, asociații și cetățeni pot 
beneficia, de asemenea, de sprijin în 
cadrul programului Orizont 2020, 
deoarece abordează provocări societale 
majore legate de strategia Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 372
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile comune instituite de PC7 în 
temeiul articolului 187 din tratat, pentru 
care se poate acorda sprijin suplimentar în 
condițiile de mai sus sunt: Inițiativa 
tehnologică privind medicamentele 
inovatoare (IMI), Clean Sky, Programul de 
cercetare privind managementul traficului 
aerian în cerul unic european (SESAR), 
„Pile de combustie și hidrogen” (FCH) și 
„Sisteme informatice integrate” 
(ARTEMIS) și nanoelectronica (ENIAC). 
Ultimele două pot fi combinate în cadrul 
unei inițiative unice.

Întreprinderile comune instituite de PC7 în 
temeiul articolului 187 din tratat, pentru 
care se poate acorda sprijin suplimentar în 
condițiile de mai sus sunt: Inițiativa 
tehnologică privind medicamentele 
inovatoare (IMI), Clean Sky, Programul de 
cercetare privind managementul traficului 
aerian în cerul unic european (SESAR), 
„Pile de combustie și hidrogen” (FCH) și 
„Sisteme informatice integrate” 
(ARTEMIS) și nanoelectronica (ENIAC). 
Ultimele două pot fi combinate în cadrul 
unei inițiative unice. Sprijinul va fi 
condiționat de analiza raportului costuri-
beneficii și de o evaluare cuprinzătoare a 
guvernanței și funcționării acestora în 
ceea ce privește criteriile de deschidere, 
transparență, eficacitate și eficiență.

Or. en

Amendamentul 373
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Există posibilitatea de a lansa și alte 
parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii. Acestea pot fi 
parteneriate privind tehnologiile 
informației și comunicațiilor în domeniul
fotonicii și roboticii, industriile 
prelucrătoare durabile, bioindustriile și 
tehnologiile din domeniul securității 
pentru supravegherea frontierelor 
maritime.

Există posibilitatea de a lansa și alte 
parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii, atunci când 
domeniul de aplicare solicitat al 
obiectivelor urmărite justifică un astfel de 
sistem și când poate fi demonstrat că nicio 
altă formă de parteneriat sau de 
instrument de finanțare nu poate 
îndeplini obiectivele vizate sau nu poate 
genera mobilizarea necesară și implicarea 
părților. Acestea pot fi parteneriate privind 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
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în domeniul fotonicii și roboticii, 
industriile prelucrătoare durabile sau
bioindustriile.

Or. en

Amendamentul 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Există posibilitatea de a lansa și alte 
parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii. Acestea pot fi 
parteneriate privind tehnologiile 
informației și comunicațiilor în domeniul 
fotonicii și roboticii, industriile 
prelucrătoare durabile, bioindustriile și 
tehnologiile din domeniul securității pentru 
supravegherea frontierelor maritime.

Există posibilitatea de a lansa și alte 
parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii. Acestea pot fi 
parteneriate privind tehnologiile 
informației și comunicațiilor în domeniul 
fotonicii și roboticii, industriile 
prelucrătoare durabile, bioindustriile, 
telemedicina și aparatura de tratament la 
domiciliu și tehnologiile din domeniul 
securității pentru supravegherea 
frontierelor maritime.

Or. sl

Amendamentul 375
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia efectuează o evaluare 
cuprinzătoare a impactului 
parteneriatelor pilot stabilite în cadrul 
PC7 (platformele tehnologice comune, 
parteneriatele public-privat din cadrul 
planului european de redresare, precum 
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și comunitățile cunoașterii și inovării 
instituite de către Institutul European de 
Tehnologie), înainte de consolidarea 
sprijinului acordat celor existente sau de 
sprijinirea instituirii unor parteneriate 
suplimentare. Pe baza evaluării, Comisia 
va prezenta, pe durata implementării 
programului Orizont 2020, propuneri de 
îmbunătățire a guvernanței și modului de 
funcționare ale parteneriatelor public-
privat instituite, în vederea asigurării 
unui impact mai efectiv și eficient, a unui 
mod de funcționare deschis și transparent 
și a evitării conflictelor de interese. În 
special evaluarea și revizuirea vor aborda 
impactul asupra IMM-urilor și a 
organizațiilor de cercetare mai mici, 
pentru a asigura implicarea superioară a 
acestora atât în stabilirea agendei de
cercetare, cât și în participare.

Or. en

Amendamentul 376
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate parteneriatele menționate mai sus 
sunt puternic încurajate să colaboreze și 
să exploreze sinergiile cu Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
comunitățile sale ale cunoașterii și 
inovării. Colaborările ar trebui explorate 
în special în domeniul educației, pentru a 
extinde rezerva de talente a Europei și a 
garanta disponibilitatea în viitor a unor 
oameni de știință înalt calificați și a unor 
lucrători ce posedă cunoștințe specifice.

Or. en



PE492.816v01-00 132/132 AM\907982RO.doc

RO

Amendamentul 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să pună la dispoziție o 
sursă unică de finanțare, cu excepția 
cazului în care există un acord clar între 
Comisie și statele membre privind 
furnizarea unui buget suficient pentru 
finanțarea comună a unei inițiative 
specifice.

Or. en

Justificare

Parteneriatele public-privat instituționalizate sunt asociate cu cheltuieli generale 
administrative ridicate și au nevoie de mult timp pentru pregătire. Noile parteneriate public-
privat care îndeplinesc criteriile definite ar trebui să se bazeze pe un model de finanțare cu o 
sursă unică de finanțare. O sursă unică de finanțare în cadrul programului Orizont 2020 
reprezintă soluția preferată în ceea ce privește simplificarea implementării proiectelor și 
asigurarea unor șanse egale de participare în diferitele țări participante.


