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Amendamentul 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Furnizarea de energie electrică cu 
costuri și cu emisii de dioxid de carbon 
reduse

3.2. Furnizarea sustenabilă de energie 
electrică cu emisii de dioxid de carbon 
reduse 

Or. en

Amendamentul 755
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Furnizarea de energie electrică cu 
costuri și cu emisii de dioxid de carbon 
reduse

3.2. Furnizarea de energie electrică cu 
costuri și cu emisii reduse

Or. en

Amendamentul 756
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Furnizarea de energie electrică cu 
costuri și cu emisii de dioxid de carbon 
reduse

3.2. Furnizarea de energie electrică bazată 
pe surse regenerabile, cu costuri și riscuri
reduse

Or. en
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Amendamentul 757
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate și a structurilor învechite ale 
pieței energiei. Există o nevoie presantă de 
a găsi soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției sustenabile de energie 
electrică cu emisii reduse de carbon. 
Pentru a obține aceasta, cel puțin trei 
pătrimi din bugetul pentru o „energie 
sigură, curată și eficientă” sunt alocate 
tehnologiei din domeniul energiei 
regenerabile și eficienței energetice. În 
special pentru:

Or. en

Amendamentul 758
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
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ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. Începând cu FP7, 
energia regenerabilă a redus costurile în 
mod semnificativ; cu toate acestea, pentru 
a stimula reducerea, cel puțin două treimi
din bugetul destinat acestei provocări ar 
trebui să fie alocat tehnologiei din 
domeniul energiei regenerabile, în special 
pentru: 

Or. en

Justificarea

Este esențial ca UE să asigure o finanțare adecvată pentru a îndeplini obiectivele menționate 
în Directiva privind energia regenerabilă și în Perspectiva energetică 2050, care prevede o 
cotă de surse regenerabile de energie cuprinsă între 55 % și 75 % din consumul de energie 
final brut și de până la 97 % din consumul de energie electrică în 2050, la cel mai mic cost 
posibil.

Amendamentul 759
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la sisteme de 
producție de energie electrică cu emisii 
reduse de carbon este prea lentă din cauza 
costurilor ridicate. Există o nevoie presantă 
de a găsi soluții care să reducă costurile,
astfel încât acestea să devină abordabile și 
competitive, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:
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Or. it

Amendamentul 760
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii durabile din punct 
de vedere ecologic bazată pe surse 
regenerabile și eficientă din punct de 
vedere energetic. Recurgerea la producția 
de energie electrică regenerabilă este prea 
lentă din cauza faptului că sistemele 
actuale de energie electrică sunt 
proiectate pentru operatorii și tehnologiile 
tradiționale care au absorbit marea 
majoritate a cercetării și a subvențiilor 
europene și mondiale de până în prezent.
Există o nevoie presantă de a găsi soluții 
care să reducă barierele la intrarea pe 
piață, cu performanțe și durabilitate sporite 
pentru a accelera răspândirea pe piață a 
producției de energie electrică 
regenerabilă. În special pentru:

Or. en

Amendamentul 761
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
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energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În ultimii ani, 
costul surselor regenerabile a scăzut în 
mod semnificativ. Pentru a consolida 
reducerea pe viitor a costurilor și a 
stimula dezvoltarea surselor regenerabile 
de energie, cel puțin 2/3 din bugetul 
destinat acestei provocări ar trebui să fie 
destinat surselor regenerabile de energie.
În special pentru:

Or. en

Amendamentul 762
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. Prin urmare, din 
bugetul propus destinat energiei 
nenucleare, cel puțin două treimi ar 
trebui alocate tehnologiei din domeniul 
energiei regenerabile și eficienței 
energetice, în special:

Or. en
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Amendamentul 763
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În același timp, 
sursele temporare de combustibil pentru 
energie electrică trebuie îmbunătățite 
pentru a reduce emisiile acestora și 
impactul lor asupra mediului, până când 
pot fi înlocuite cu alternativele cu emisii 
reduse de dioxid de carbon. În special 
pentru:

Or. en

Amendamentul 764
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
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ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. Activitățile ar 
trebui să se concentreze pe cercetarea și 
inovarea în tehnologiile din domeniul 
energiei regenerabile precum energia 
fotovoltaică, solară, termică și eoliană, în 
scopul de a îmbunătăți, printre altele, 
eficiența lor și a reduce costurile 
tehnologiilor respective, făcându-le mai 
competitive pe piață. Acest lucru este
necesar pentru:

Or. en

Amendamentul 765
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20% până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie.

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie. În acest scop, ar 
trebui promovată colaborarea cu alte părți 
ale programului Orizont 2020 privind 
cercetarea în domeniul disponibilității, 
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producției și înlocuirii materialelor noi și 
tehnologice, inclusiv a produselor din 
pământuri rare și a altor resurse critice 
care sunt necesare pentru turbinele 
eoliene.

Or. en

Amendamentul 766
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20% până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie.

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie. Pentru a avea o 
imagine mai clară a posibilității energiei 
eoliene de a realiza acest obiectiv, se 
instituie în cadrul Planului SET o linie 
bugetară separată pentru Inițiativele 
industriale europene (IIE) privind energia 
eoliană.

Or. it

Amendamentul 767
Fiona Hall
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie.

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
30 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie.

Or. en

Amendamentul 768
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe proiectarea,
dezvoltarea, testarea și activitățile 
demonstrative ale viitoarei generații de 
sisteme de conversie a energiei eoliene de 
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conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie.

scară mai mare, eficiență de conversiune 
mai mare, mai mare disponibilitate, pe 
uscat și în larg (inclusiv în zone izolate și 
condiții climatice potrivnice), precum și a 
unor noi procese de fabricare în serie.

Or. fr

Amendamentul 769
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie.

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20 % până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie. Fezabilitatea în zone 
izolate și cu condiții climatice potrivnice 
ar trebui analizată utilizând instrumente 
adecvate de modelizare a atmosferei și 
oceanelor. Pentru a îndeplini aceste 
obiective, o linie de buget separată este 
dedicată inițiativei industriale pentru 
energia eoliană din cadrul Planului SET.

Or. en

Justificare

CE, în Perspectiva sa energetică 2050, se așteaptă ca energia eoliană să fie tehnologia-cheie 
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de producție a energiei electrice, asigurând între 31,6 % și 48,7 % din producția de energie 
electrică până în 2050, mai mult decât orice altă tehnologie. Acest lucru nu se va întâmpla 
fără o finanțare destinată cercetării. Linia bugetară nu doar oferă un sprijin financiar, ci și 
asigură certitudinea politică necesară pentru ca industria să își conceapă strategiile de 
investiții și să sporească efectul de levier în cadrul proiectelor cofinanțate.

Amendamentul 770
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costul energiei solare, care acoperă energia 
fotovoltaică (PV – photovoltaics) și 
concentrarea energiei solare (CSP), ar 
trebui să fie redus la jumătate până în 2020 
în comparație cu anul 2010, în cazul în care 
se dorește să se câștige o cotă pe piața 
energiei electrice.

Costul energiei solare, care acoperă energia 
fotovoltaică (PV – photovoltaics) și 
concentrarea energiei solare (CSP), ar 
trebui să fie redus cel puțin la jumătate 
până în 2020 în comparație cu anul 2010, 
în cazul în care se dorește să se câștige o 
cotă pe piața energiei electrice.

Or. it

Amendamentul 771
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte 
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea producției de serie în vederea 
implementării la scară largă.

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte 
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea beneficiilor producției de serie în 
vederea implementării la scară largă la un 
preț abordabil și competitiv.

Or. it

Amendamentul 772Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea producției de serie în vederea 
implementării la scară largă.

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare privind procesele de fabricație și
produsele de performanță mai înaltă, 
activități demonstrative și testarea 
producției de serie în vederea 
implementării la scară largă și cercetare pe 
termen lung privind tehnologiile noi.
Atenția va fi îndreptată spre elaborarea și 
demonstrarea unei interfețe îmbunătățite 
a rețelei și a clădirilor [stocare în cadrul 
rețelei și invertoare active care să 
furnizeze servicii pentru exploatarea 
sistemului de energie electrică, module 
PV multifuncționale avansate și elemente 
de echilibru al sistemului (BoS – balance 
of system) cu funcționalități specifice 
pentru integrarea în clădiri].

Or. en

Justificare

Orizont 2020 ar trebui să contribuie la realizarea tuturor priorităților identificate în 
Perspectivele 2010-2020 ale tehnologiilor PV și CSP din cadrul inițiativei industriale 
europene privind energia solară.

Amendamentul 773
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru CSP, se va pune accentul pe 
dezvoltarea de modalități de creștere a 
eficienței, reducând totodată costurile și 
impactul asupra mediului, care să permită
o extrapolare industrială a tehnologiilor 
demonstrate prin construirea de centrale 
energetice „primele din acest tip”. Vor fi 

Pentru CSP, se va pune accentul pe
dezvoltarea de modalități de creștere a 
eficienței și a capacității de dispecerizare, 
prin stocare și hibridizare, reducând 
totodată costurile și impactul asupra 
mediului. Pe lângă subiectele de cercetare, 
obiectivul este de a promova o extrapolare 
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testate soluții de a combina eficient 
producția de energie electrică solară cu 
desalinizarea apei.

industrială a tehnologiilor demonstrate prin 
construirea de centrale energetice „primele 
din acest tip”. Vor fi o prioritate soluțiile 
de a combina eficient producția de energie 
electrică solară cu alte surse regenerabile 
precum biomasa în centrale hibride care 
permit o generare fermă a energiei 
electrice sau atingerea alte scopuri 
precum desalinizarea apei.

Or. en

Justificare

Orizont 2020 ar trebui să contribuie la realizarea tuturor priorităților identificate în 
Perspectivele 2010-2020 ale tehnologiilor PV și CSP din cadrul inițiativei industriale 
europene privind energia solară.

Amendamentul 774
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte 
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea producției de serie în vederea 
implementării la scară largă.

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte 
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea producției de serie în vederea 
implementării la scară largă, atât a 
sistemelor PV centralizate, cât și celor 
descentralizate la scară mică și privind o 
atenție sporită pozițiilor europene de 
consolidare precum proiectarea 
industrială și integrarea clădirilor.

Or. en

Amendamentul 775
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 - paragraful 3 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a avea o imagine mai clară a 
posibilității ca energia solară să atingă 
obiectivele stabilite, se instituie în cadrul 
Planului SET o linie bugetară separată 
pentru Inițiativele industriale europene 
(IIE) privind energia solară.

Or. it

Amendamentul 776
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.3. Dezvoltarea competitivă și sigură 
din punct de vedere ecologic a 
tehnologiilor pentru captarea, transportul 
și depozitarea CO2

eliminat

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune care trebuie să 
fie larg implementată la scară comercială 
la nivel mondial pentru a face față 
provocării pe care o reprezintă producția 
de energie electrică fără emisii de carbon 
și industria cu emisii reduse de carbon 
până în 2050. Obiectivul este de a 
minimiza costul suplimentar al CSC în 
sectorul energetic pentru centralele care 
utilizează gaz și cărbune în comparație cu 
centralele fără CSC echivalente și 
instalațiile industriale mari consumatoare 
de energie.
Va fi acordat un sprijin, în special, pentru 
a demonstra lanțul CSC complet al 
carbonului pentru o gamă reprezentativă 
din diferitele opțiuni de captare, transport 
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și stocare tehnologice. Acestea vor fi 
însoțite de activități de cercetare pentru a 
dezvolta în continuare aceste tehnologii și 
de a asigura tehnologii de captare mai 
competitive, componente îmbunătățite, 
sisteme și procese integrate, stocarea 
geologică sigură și soluții raționale pentru 
reutilizarea pe scară largă a CO2 captat 
pentru a permite utilizarea comercială a 
tehnologiilor CSC pentru centralele 
electrice pe bază de combustibili fosili și 
alte industrii cu emisii puternice de 
carbon care vor intra în exploatare după 
2020.

Or. it

Amendamentul 777
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.3. Dezvoltarea competitivă și sigură 
din punct de vedere ecologic a 
tehnologiilor pentru captarea, transportul 
și depozitarea CO2

eliminat

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune care trebuie să 
fie larg implementată la scară comercială 
la nivel mondial pentru a face față 
provocării pe care o reprezintă producția 
de energie electrică fără emisii de carbon 
și industria cu emisii reduse de carbon 
până în 2050. Obiectivul este de a 
minimiza costul suplimentar al CSC în 
sectorul energetic pentru centralele care 
utilizează gaz și cărbune în comparație cu 
centralele fără CSC echivalente și 
instalațiile industriale mari consumatoare 
de energie.
Va fi acordat un sprijin, în special, pentru 
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a demonstra lanțul CSC complet al 
carbonului pentru o gamă reprezentativă 
din diferitele opțiuni de captare, transport 
și stocare tehnologice. Acestea vor fi 
însoțite de activități de cercetare pentru a 
dezvolta în continuare aceste tehnologii și 
de a asigura tehnologii de captare mai 
competitive, componente îmbunătățite,
sisteme și procese integrate, stocarea 
geologică sigură și soluții raționale pentru 
reutilizarea pe scară largă a CO2 captat 
pentru a permite utilizarea comercială a 
tehnologiilor CSC pentru centralele 
electrice pe bază de combustibili fosili și 
alte industrii cu emisii puternice de 
carbon care vor intra în exploatare după 
2020.

Or. en

Amendamentul 778
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.3. Dezvoltarea competitivă și sigură din 
punct de vedere ecologic a tehnologiilor 
pentru captarea, transportul și depozitarea 
CO2

3.2.3. Dezvoltarea competitivă și sigură din 
punct de vedere ecologic a tehnologiilor 
pentru captarea, utilizarea, transportul și 
depozitarea CO2

Or. en

Amendamentul 779
Konrad Szymański

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

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune care trebuie să 
fie larg implementată la scară comercială la 
nivel mondial pentru a face față provocării 
pe care o reprezintă producția de energie 
electrică fără emisii de carbon și industria 
cu emisii reduse de carbon până în 2050. 
Obiectivul este de a minimiza costul 
suplimentar al CSC în sectorul energetic 
pentru centralele care utilizează gaz și 
cărbune în comparație cu centralele fără 
CSC echivalente și instalațiile industriale 
mari consumatoare de energie.

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) și captarea și utilizarea dioxidului 
de carbon (CUC) constituie opțiuni-cheie
care trebuie să fie larg implementate la 
scară comercială la nivel mondial pentru a 
face față provocării pe care o reprezintă 
producția de energie electrică fără emisii 
de carbon și industria cu emisii reduse de 
carbon până în 2050. Obiectivul este de a 
minimiza costul suplimentar al CSC în 
sectorul energetic pentru centralele care 
utilizează gaz și cărbune în comparație cu 
centralele fără CSC echivalente și 
instalațiile industriale mari consumatoare 
de energie.

Or. en

Amendamentul 780
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune care trebuie să 
fie larg implementată la scară comercială la 
nivel mondial pentru a face față provocării 
pe care o reprezintă producția de energie 
electrică fără emisii de carbon și industria 
cu emisii reduse de carbon până în 2050. 
Obiectivul este de a minimiza costul 
suplimentar al CSC în sectorul energetic 
pentru centralele care utilizează gaz și 
cărbune în comparație cu centralele fără 
CSC echivalente și instalațiile industriale 
mari consumatoare de energie.

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie una dintre opțiuni care 
trebuie să fie larg implementate la scară 
comercială la nivel mondial pentru a face 
față provocării pe care o reprezintă 
producția de energie electrică fără emisii 
de carbon și industria cu emisii reduse de 
carbon până în 2050. Obiectivul este de a 
minimiza costul suplimentar al CSC în 
sectorul energetic pentru centralele care 
utilizează gaz și cărbune în comparație cu 
centralele fără CSC echivalente și 
instalațiile industriale mari consumatoare 
de energie.

Or. en
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Justificare

Identificarea CSC ca și „opțiune-cheie” în obținerea unei economii decarbonizate este 
excesivă, având în vedere rolul eficienței energetice, al surselor regenerabile de energie și al 
rețelelor de opțiuni „fără regrete” pe calea spre decarbonizare. Mai mult, factorul de 
dispersie al CO2 din stocare este supus încă analizei.

Amendamentul 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune care trebuie să 
fie larg implementată la scară comercială la 
nivel mondial pentru a face față provocării 
pe care o reprezintă producția de energie 
electrică fără emisii de carbon și industria 
cu emisii reduse de carbon până în 2050. 
Obiectivul este de a minimiza costul 
suplimentar al CSC în sectorul energetic 
pentru centralele care utilizează gaz și
cărbune în comparație cu centralele fără 
CSC echivalente și instalațiile industriale 
mari consumatoare de energie.

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune-cheie care 
trebuie să fie larg implementată la scară 
comercială la nivel mondial pentru a face 
față provocării pe care o reprezintă 
producția de energie electrică fără emisii 
de carbon și industria cu emisii reduse de 
carbon până în 2050. Obiectivul este de a 
minimiza costul suplimentar al CSC în 
sectorul energetic și pentru centralele care 
utilizează cărbune în comparație, în 
special, cu centralele fără CSC echivalente 
și instalațiile industriale mari consumatoare 
de energie.

Or. en

Amendamentul 782
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 1 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Captarea și utilizarea dioxidului de 
carbon (CUC) oferă potențial pentru 
aplicații cu valoare adăugată ale CO2
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captat din centralele electrice și din 
instalațiile industriale și ar putea aduce o 
contribuție decarbonizării economiei. Ar 
trebui analizată capacitatea sistemelor și a 
tehnologiilor CUC de a transforma CO2
în produse precum substanțe chimice, 
fertilizatori, combustibili și biouleiuri.

Or. en

Amendamentul 783
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 1 b 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Captura de carbon se potrivește din punct 
de vedere sinergetic cu stocarea de carbon 
în produsele chimice (carbon în substanțe 
chimice). Mai mult, există o opțiune 
pentru producția bazată pe gaz de sinteză 
a combustibililor pentru stocare, care pot 
fi utilizați pentru a egaliza puterea de 
fluctuație prin încorporarea hidrogenului 
regenerabil. Combustibilul produs poate fi 
utilizat pentru producția de energie 
electrică de vârf. Dezvoltarea de 
tehnologii de gazeificare tolerante la 
combustibil și la costuri reduse este 
esențială pentru aceste sisteme.

Or. en

Amendamentul 784
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, trebuie dezvoltată la timp o 
infrastructură fiabilă pentru CO2, având 
în vedere că majoritatea centralelor 
electrice care utilizează combustibili fosili 
și alte surse de CO2 nu vor fi situate în 
apropierea zonelor de stocare care, în 
multe cazuri, se află mai jos de fundul 
mării, întrucât centralele sunt amplasate 
de obicei acolo unde cererea de energie 
electrică este mai mare.

Or. en

Amendamentul 785
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi acordat un sprijin, în special, pentru a 
demonstra lanțul CSC complet al 
carbonului pentru o gamă reprezentativă 
din diferitele opțiuni de captare, transport 
și stocare tehnologice. Acestea vor fi 
însoțite de activități de cercetare pentru a 
dezvolta în continuare aceste tehnologii și 
de a asigura tehnologii de captare mai 
competitive, componente îmbunătățite, 
sisteme și procese integrate, stocarea 
geologică sigură și soluții raționale pentru 
reutilizarea pe scară largă a CO2 captat 
pentru a permite utilizarea comercială a 
tehnologiilor CSC pentru centralele 
electrice pe bază de combustibili fosili și 
alte industrii cu emisii puternice de carbon 
care vor intra în exploatare după 2020.

Va fi acordat un sprijin studiilor finanțate 
prin parteneriate public-private, în 
special, pentru a demonstra lanțul CSC 
complet al carbonului pentru o gamă 
reprezentativă din diferitele opțiuni de 
captare, transport, stocare tehnologice, 
precum și captura de carbon și 
tehnologiile (CUC). Acestea vor fi însoțite 
de activități de cercetare finanțate prin 
parteneriate public-private, pentru a 
dezvolta în continuare aceste tehnologii și 
de a asigura tehnologii de captare și 
utilizare mai competitive, componente 
îmbunătățite, sisteme și procese integrate, 
stocarea geologică sigură și soluții 
raționale pentru reutilizarea pe scară largă 
a CO2 captat pentru a permite utilizarea 
comercială a tehnologiilor CSC și CUC
pentru centralele electrice pe bază de 
combustibili fosili și alte industrii cu emisii 
puternice de carbon care vor intra în 
exploatare după 2020.
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Or. en

Justificare

Nu doar captarea și utilizarea, ci și utilizarea sustenabilă și ecologică a CO2 trebuie 
considerate în același timp. Deoarece aceste studii sunt prea scumpe și deoarece 
implementarea comercială este destinată sectorului privat, ele trebuie să fie cofinanțate de 
sectorul privat.

Amendamentul 786
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia geotermală, hidroelectrică și 
energia marină, precum și alte surse de 
energie regenerabilă pot contribui la 
decarbonizarea sistemelor energetice 
europene, consolidând totodată 
flexibilitatea lor către o producție și 
utilizare a energiei variabilă. Obiectivul 
este să se aducă la maturitate comercială 
tehnologiile rentabile și durabile, care să 
permită implementarea pe scară largă 
industrială, inclusiv integrarea în rețea. 
Energiile oceanului, cum sunt energia 
maremotrică, energia curenților, energia 
valurilor oferă în mod autentic o energie 
previzibilă cu emisii aproape de zero. 
Activitățile de cercetare ar trebui să includă 
cercetarea inovatoare la scară de laborator 
a componentelor și materialelor fiabile și 
cu cost redus într-un mediu cu o coroziune 
ridicată și depuneri organice precum și 
activități demonstrative în condițiile 
diverse care se găsesc în apele europene.

Energia geotermală, hidroelectrică și 
energia marină, precum și alte surse de 
energie regenerabilă pot contribui la 
decarbonizarea sistemelor energetice 
europene, consolidând totodată 
flexibilitatea de producție și utilizarea 
energiei. Obiectivul este să se aducă la 
maturitate comercială tehnologiile rentabile 
și durabile, care să permită implementarea 
pe scară largă industrială, inclusiv 
integrarea în rețea. Energiile oceanului, 
cum sunt energia maremotrică, energia 
curenților, energia valurilor oferă în mod 
autentic o energie previzibilă cu emisii 
aproape de zero. Activitățile de cercetare ar 
trebui să includă cercetarea inovatoare la 
scară de laborator a componentelor și 
materialelor fiabile și cu cost redus într-un 
mediu cu o coroziune ridicată și depuneri 
organice precum și activități demonstrative 
în condițiile diverse care se găsesc în apele 
europene. Pentru a avea o imagine mai 
clară a posibilității ca hidroenergia, 
energia geotermală și energia marină, 
precum și alte tipuri de energie 
regenerabilă să atingă obiectivele 
stabilite, se instituie în cadrul Planului 
SET o linie bugetară separată pentru 
Inițiativele industriale europene (IIE) 
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privind respectivele tipuri de energie.

Or. it

Amendamentul 787
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia geotermală, hidroelectrică și 
energia marină, precum și alte surse de 
energie regenerabilă pot contribui la 
decarbonizarea sistemelor energetice 
europene, consolidând totodată 
flexibilitatea lor către o producție și 
utilizare a energiei variabilă. Obiectivul 
este să se aducă la maturitate comercială 
tehnologiile rentabile și durabile, care să 
permită implementarea pe scară largă
industrială, inclusiv integrarea în rețea. 
Energiile oceanului, cum sunt energia 
maremotrică, energia curenților, energia 
valurilor oferă în mod autentic o energie 
previzibilă cu emisii aproape de zero. 
Activitățile de cercetare ar trebui să includă 
cercetarea inovatoare la scară de laborator 
a componentelor și materialelor fiabile și 
cu cost redus într-un mediu cu o coroziune 
ridicată și depuneri organice precum și
activități demonstrative în condițiile 
diverse care se găsesc în apele europene.

Energia geotermală, hidroelectrică și 
energia marină, precum și alte surse de 
energie regenerabilă pot contribui la 
decarbonizarea sistemelor energetice 
europene, consolidând totodată 
flexibilitatea lor către o producție și 
utilizare a energiei variabilă. Obiectivul 
este să se aducă la maturitate comercială 
tehnologiile rentabile și durabile, care să 
permită implementarea industrială, inclusiv 
integrarea în rețea. Energiile oceanului, 
cum sunt energia maremotrică, energia 
curenților, energia valurilor oferă în mod 
autentic o energie previzibilă cu emisii 
aproape de zero. Activitățile de cercetare ar 
trebui să includă cercetarea inovatoare la 
scară de laborator a componentelor și 
materialelor fiabile și cu cost redus într-un 
mediu cu o coroziune ridicată și depuneri 
organice și o atenție deosebită ar trebui 
acordată activităților demonstrative în 
condițiile diverse care se găsesc în apele 
europene, punând accentul pe 
durabilitate, preluarea energiei și 
previzionare, pornind de la modele 
demonstrative la scară mică.

Or. en

Amendamentul 788
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.4a. Diminuarea impactului asupra 
mediului al surselor temporare de energie
Previziunea spre o economie cu emisii 
reduse de carbon indică faptul că gazul, 
pe termen scurt până la mediu, poate 
contribui la transformarea sistemului 
energetic. Pe parcursul perioadei 
tranzitorii, pentru a obține reducerile de 
emisii impuse, sunt necesare investiții 
semnificative în domeniul cercetării, al 
dezvoltării, al demonstrării și al 
funcționării pe piață a tehnologiilor 
energetice cu emisii de carbon reduse 
fiabile, sigure și eficiente pentru sursele 
temporare de energie. Proiectele de 
demonstrare și cercetare tehnologică ar 
trebui să îmbunătățească performanța în 
domeniul mediului, gestionarea riscurilor 
și siguranța hidrocarbonului convențional 
și neconvențional autohton ca sursă 
majoră de combustibil pentru producția 
de energie electrică și de încălzire și 
răcire combinată. Obiectivul este de a 
diminua emisiile acestora și impactul 
asupra mediului până când pot fi 
înlocuite și eliminate treptat cu alternative 
cu emisii de carbon reduse.

Or. en

Amendamentul 789
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Îndeplinirea obiectivelor europene privind Îndeplinirea obiectivelor europene privind 
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energia și reducerea CO2 necesită, de 
asemenea, dezvoltarea de noi carburanți și 
surse de energie mobile. Acest lucru este 
deosebit de important pentru a face față 
provocării pe care o reprezintă un transport 
inteligent, ecologic și integrat. Lanțurile 
valorice pentru aceste tehnologii și 
combustibili alternativi nu sunt suficient 
dezvoltate și trebuie să fie accelerate 
pentru a se ajunge la o scară demonstrativă.

energia și reducerea CO2 necesită, de 
asemenea, dezvoltarea de transferuri 
modale, de noi carburanți și surse de 
energie mobile. Acest lucru este deosebit 
de important pentru a face față provocării 
pe care o reprezintă un transport inteligent, 
ecologic și integrat. Lanțurile valorice 
pentru aceste tehnologii și combustibili 
alternativi nu sunt suficient dezvoltate și 
trebuie să fie accelerate pentru a se ajunge 
la o scară demonstrativă.

Or. en

Amendamentul 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă, 
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de condițiile
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 
cercetare din amonte (materii prime, 
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția la scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă, 
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de producția 
de volume mari de aprovizionări de 
biomasă la costuri de producție 
competitive, de condițiile geografice și 
climatice diferite, precum și de 
constrângerile de ordin logistic. Cercetarea 
pe termen mai lung va sprijini dezvoltarea 
unei industrii sustenabile a bioenergiei 
dincolo de 2020. Aceste activități vor 
completa activitățile de cercetare din 
amonte (materii prime, bioresurse) și din 
aval (integrarea în parcuri de vehicule) 
desfășurate în cadrul altor provocări 
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societale relevante.

Or. en

Amendamentul 791
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă, 
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de condițiile 
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 
cercetare din amonte (materii prime, 
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția, durabilă din punct de vedere 
ecologic și favorabilă climatului de 
biocombustibili avansați de generație, din 
diferite lanțuri valorice pentru transport și 
cogenerarea foarte eficientă din punct de 
vedere energetic de căldură și energie 
electrică din biomasă. Obiectivul este acela 
de a dezvolta și demonstra tehnologia 
pentru diferitele opțiuni în materie de 
bioenergie la diferite scări, ținând seama de
lipsa de dioxid de carbon atmosferic din 
diversele materii prime pentru biomasă, 
inclusiv modificările directe și indirecte de 
utilizare a terenului, de condițiile 
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 
cercetare din amonte (materii prime,
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

Or. en
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Amendamentul 792
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă, 
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de condițiile 
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 
cercetare din amonte (materii prime, 
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă.
Obiectivul este acela de a dezvolta și 
demonstra tehnologia pentru diferitele 
opțiuni în materie de bioenergie la diferite 
scări, ținând seama de condițiile geografice 
și climatice diferite, precum și de 
constrângerile de ordin logistic. Cercetarea 
pe termen mai lung va sprijini dezvoltarea 
unei industrii sustenabile a bioenergiei 
dincolo de 2020. Aceste activități vor 
completa activitățile de cercetare din 
amonte (materii prime, bioresurse) și din 
aval (integrarea în parcuri de vehicule) 
desfășurate în cadrul altor provocări 
societale relevante.

Or. it

Amendamentul 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția la scară largă și complet durabilă 
de biocombustibili avansați de a treia
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generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă, 
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de condițiile 
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 
cercetare din amonte (materii prime, 
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă, 
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de condițiile 
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 
cercetare din amonte (materii prime, 
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

Or. en

Amendamentul 794
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă,
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de condițiile 
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția la scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă. 
Obiectivul este acela de a dezvolta și 
demonstra tehnologia pentru diferitele 
opțiuni în materie de bioenergie la diferite 
scări, ținând seama de condițiile geografice 
și climatice diferite, precum și de 
constrângerile de ordin logistic. Cercetarea 
pe termen mai lung va sprijini dezvoltarea 
unei industrii sustenabile a bioenergiei 
dincolo de 2020. Aceste activități vor 
completa activitățile de cercetare din 
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cercetare din amonte (materii prime, 
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

amonte (materii prime, bioresurse) și din 
aval (integrarea în parcuri de vehicule) 
desfășurate în cadrul altor provocări 
societale relevante.

Or. en

Justificare

CSC nu este o tehnologie pentru bioenergie.

Amendamentul 795
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pilele de combustie și hidrogenul au un 
mare potențial pentru a contribui la 
abordarea provocărilor energetice cu care 
se confruntă Europa. Aducerea acestor
tehnologii la competitivitate pe piață va 
necesita o reducere importantă a costurilor.
Ca o exemplificare, costul sistemelor de 
pile de combustie pentru transport va trebui 
să fie redus de 10 ori, în următorii 10 ani. 
Pentru a realiza acest lucru, se acordă 
asistență pentru activitățile demonstrative 
la scară largă și pentru activități de aplicare 
în practică înainte de comercializare pentru 
aplicații portabile, staționare, de transport 
și serviciile conexe, precum și pentru 
cercetarea pe termen lung și dezvoltarea 
tehnologică pentru a constitui un lanț
competitiv în domeniul pilelor de 
combustie și o infrastructură pentru 
hidrogen sustenabilă pe întreg teritoriul 
Uniunii. Este nevoie de o cooperare 
puternică la nivel național și internațional 
pentru a permite progrese pe piață la scară 
suficient de mare, inclusiv dezvoltarea de 
standarde adecvate.

Pilele de combustie și hidrogenul au un 
mare potențial pentru a contribui la 
abordarea provocărilor energetice cu care 
se confruntă Europa. Aducerea acestor 
tehnologii la competitivitate pe piață va 
necesita o reducere importantă a costurilor.
Ca o exemplificare, costul sistemelor de 
pile de combustie pentru transport va trebui 
să fie redus de cel puțin 10 ori, în următorii 
10 ani. Pentru a realiza acest lucru, se 
acordă asistență pentru activitățile 
demonstrative la scară largă și pentru 
activități de aplicare în practică înainte de 
comercializare pentru aplicații portabile, 
staționare, de transport și serviciile conexe, 
precum și pentru cercetarea pe termen lung 
și dezvoltarea tehnologică pentru a 
constitui un lanț competitiv în domeniul 
pilelor de combustie și o infrastructură 
pentru hidrogen sustenabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii. Este nevoie de o 
cooperare puternică la nivel național și 
internațional pentru a permite progrese pe 
piață la scară suficient de mare, inclusiv 
dezvoltarea de standarde adecvate.

Or. it
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Amendamentul 796
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pilele de combustie și hidrogenul au un 
mare potențial pentru a contribui la 
abordarea provocărilor energetice cu care 
se confruntă Europa. Aducerea acestor 
tehnologii la competitivitate pe piață va 
necesita o reducere importantă a costurilor. 
Ca o exemplificare, costul sistemelor de 
pile de combustie pentru transport va trebui 
să fie redus de 10 ori, în următorii 10 ani. 
Pentru a realiza acest lucru, se acordă 
asistență pentru activitățile demonstrative 
la scară largă și pentru activități de 
aplicare în practică înainte de 
comercializare pentru aplicații portabile, 
staționare, de transport și serviciile conexe, 
precum și pentru cercetarea pe termen lung 
și dezvoltarea tehnologică pentru a 
constitui un lanț competitiv în domeniul 
pilelor de combustie și o infrastructură 
pentru hidrogen sustenabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii. Este nevoie de o 
cooperare puternică la nivel național și 
internațional pentru a permite progrese pe 
piață la scară suficient de mare, inclusiv 
dezvoltarea de standarde adecvate.

Pilele de combustie și hidrogenul au un 
mare potențial pentru a contribui la 
abordarea provocărilor energetice cu care 
se confruntă Europa. Aducerea acestor 
tehnologii la competitivitate pe piață va 
necesita o reducere importantă a costurilor. 
Ca o exemplificare, costul sistemelor de 
pile de combustie pentru transport va trebui 
să fie redus de 10 ori, în următorii 10 ani. 
Pentru a realiza acest lucru, se acordă 
asistență pentru activitățile demonstrative 
și pentru activități de implementare înainte 
de comercializare pentru aplicații portabile, 
staționare, de transport și serviciile conexe, 
precum și pentru cercetarea pe termen lung 
și dezvoltarea tehnologică pentru a 
constitui un lanț sustenabil în domeniul 
pilelor de combustie și o infrastructură 
pentru hidrogen sustenabilă pe întreg 
teritoriul Uniuni. Este nevoie de o 
cooperare puternică la nivel național și 
internațional pentru a permite progrese pe 
piață la scară suficient de mare, inclusiv 
dezvoltarea de standarde adecvate.

Or. en

Amendamentul 797
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Există o serie de noi opțiuni cu potențial pe 
termen lung, cum ar fi carburantul pe 
bază de pulberi metalice, carburant din 
microorganisme fotosintetice (în apă și sol) 
și din medii care imită procesul de 
fotosinteză. Aceste noi drumuri ar putea 
oferi potențial pentru o conversie mai 
eficientă a energiei, tehnologii mai 
competitive din punct de vedere energetic 
și mai durabile și „procese de emisie a 
gazelor cu efect de seră aproape neutre, 
care nu se află în concurență pentru 
terenuri agricole. Va fi acordat un sprijin în 
special pentru a aduce aceste tehnologii
noi și altele potențiale de la scară de 
laborator la nivel de activități 
demonstrative în vederea demonstrației 
înainte de comercializare până în 2020.

Există o serie de noi opțiuni cu potențial pe 
termen lung, carburant din microorganisme 
fotosintetice (în apă și sol) și din medii 
care imită procesul de fotosinteză. Aceste 
noi drumuri ar putea oferi potențial pentru 
o conversie mai eficientă a energiei, 
tehnologii mai competitive din punct de 
vedere energetic și mai durabile și „procese 
de emisie a gazelor cu efect de seră”
aproape neutre, care nu se află în 
concurență pentru terenuri agricole. Va fi 
acordat un sprijin în special pentru a aduce 
tehnologii sustenabile și sigure de la scară 
de laborator la nivel de activități 
demonstrative, punând accentul pe costul 
energiei pe durata ciclului de viață și pe 
impactul asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 798
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.3.a. Centrale electrice pe bază de 
combustibili fosili, flexibile și eficiente, 
care să permită integrarea surselor 
regenerabile variabile
Centralele electrice pe bază de 
combustibili fosili flexibile și eficiente 
sunt în continuare esențiale pentru 
asigurarea stabilității rețelei și a 
securității aprovizionării cu energie. Într-
o perioadă de tranziție, în care se 
realizează trecerea la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, ne 
confruntăm cu provocarea de a ajunge la 
un echilibru între energia electrică 
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obținută din surse regenerabile variabile 
cu energia electrică generată de centralele 
electrice convenționale flexibile. 
Centralele electrice convenționale sunt 
proiectate în prezent să funcționeze la 
încărcare de bază, în timp ce, pentru a 
susține energia din surse regenerabile, 
acestea vor funcționa adesea la încărcare 
parțială. Astfel, acestea sunt mai puțin 
eficiente, având un impact asupra 
emisiilor.
Este nevoie de cercetare pentru a optimiza 
flexibilitatea și eficiența centralelor 
electrice convenționale la exploatarea cu 
încărcare parțială, asigurând astfel 
disponibilitatea unei susțineri flexibile și 
eficiente pentru a însoți și a sprijini 
creșterea energiei din surse regenerabile 
și permițând gradual o integrare mai 
mare a energiei electrice din surse 
regenerabile în rețea.

Or. en

Amendamentul 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4. O rețea europeană de energie electrică 
unică și inteligentă

3.4. O rețea de energie electrică europeană 
unică și inteligentă și flexibilă

Or. en

Amendamentul 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețelele de energie electrică trebuie să 
răspundă la trei provocări interconectate 
pentru a permite un sistem de energie 
electrică favorabil consumatorilor și din ce 
în ce mai decarbonizat: crearea unei piețe 
paneuropene; integrarea unei creșteri 
masive a surselor de energie regenerabile; 
și gestionarea interacțiunilor între milioane 
de furnizori și clienți (în cazul în care din 
ce în ce mai multe gospodării vor juca 
ambele roluri), inclusiv proprietarii de 
autovehicule electrice. Viitoarele rețele de 
electricitate vor juca astfel un rol esențial 
în tranziția la un sistem de energie electrică 
fără emisii de dioxid de carbon, asigurând, 
în același timp, o flexibilitate suplimentară 
și reduceri ale costurilor pentru 
consumatori. Obiectivul prioritar până în 
2020 este să transmită și să distribuie 
aproximativ 35% din energia electrică 
produsă din surse de energie regenerabilă, 
dispersate și concentrate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 801
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețelele de energie electrică trebuie să 
răspundă la trei provocări interconectate 
pentru a permite un sistem de energie 
electrică favorabil consumatorilor și din ce 
în ce mai decarbonizat: crearea unei piețe 
paneuropene; integrarea unei creșteri 
masive a surselor de energie regenerabile; 
și gestionarea interacțiunilor între milioane 
de furnizori și clienți (în cazul în care din 

Rețelele de energie electrică trebuie să 
răspundă la trei provocări interconectate 
pentru a permite un sistem de energie 
electrică favorabil consumatorilor și din ce 
în ce mai bazat pe surse regenerabile de 
energie: crearea unei piețe paneuropene; 
integrarea unei creșteri masive a surselor 
de energie regenerabile; și gestionarea 
interacțiunilor între milioane de furnizori și 
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ce în ce mai multe gospodării vor juca 
ambele roluri), inclusiv proprietarii de 
autovehicule electrice. Viitoarele rețele de 
electricitate vor juca astfel un rol esențial 
în tranziția la un sistem de energie electrică 
fără emisii de dioxid de carbon, asigurând, 
în același timp, o flexibilitate suplimentară 
și reduceri ale costurilor pentru 
consumatori. Obiectivul prioritar până în 
2020 este să transmită și să distribuie 
aproximativ 35 % din energia electrică 
produsă din surse de energie regenerabilă, 
dispersate și concentrate

clienți (în cazul în care din ce în ce mai 
multe gospodării vor juca ambele roluri), 
inclusiv proprietarii de autovehicule 
electrice. Viitoarele rețele de electricitate 
vor juca astfel un rol esențial în tranziția la 
un sistem de energie electrică bazat în 
totalitate pe surse regenerabile de energie, 
asigurând, în același timp, o flexibilitate 
suplimentară și reduceri ale costurilor 
pentru consumatori. Obiectivul prioritar 
până în 2020 este să transmită și să 
distribuie aproximativ 35 % din energia 
electrică produsă din surse de energie 
regenerabilă, dispersate și concentrate

Or. en

Amendamentul 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate opțiunile pentru a echilibra cu succes 
cererea și oferta de energie trebuie să fie 
luate în considerare pentru a reduce la 
minim emisiile și costurile. Se vor face 
cercetări privind noi tehnologii de 
producere a energiei electrice și o 
infrastructură de comunicare digitală 
bidirecțională pentru a le integra în rețeaua 
de energie electrică. Aceasta va contribui la 
o mai bună planificare, monitorizare, 
control și operare sigură a rețelelor în 
condiții normale și de urgență, precum și la 
gestionarea interacțiunilor dintre furnizori 
și clienți și la transportul, gestionarea și 
comercializarea fluxului energetic. Pentru 
dezvoltarea infrastructurii viitoare, analiza 
indicatorilor și a costurilor/beneficiilor ar 
trebui să țină seama de sistemele energetice 
în ansamblul lor. În plus, sinergiile între 
rețelele inteligente și rețelele de 
telecomunicații vor fi maximizate pentru a 

Toate opțiunile pentru a echilibra cu succes 
cererea și oferta de energie trebuie să fie 
luate în considerare pentru a reduce la 
minim emisiile și costurile. Se vor face 
cercetări privind noi tehnologii de 
producere a energiei electrice, gestionarea 
cererii și o infrastructură de comunicare 
digitală bidirecțională pentru a le integra în 
rețeaua de energie electrică. Aceasta va 
contribui la o mai bună planificare, 
monitorizare, control și operare sigură a 
rețelelor în condiții normale și de urgență, 
precum și la gestionarea interacțiunilor 
dintre furnizori și clienți și la transportul, 
gestionarea și comercializarea fluxului 
energetic. Pentru dezvoltarea infrastructurii 
viitoare, analiza indicatorilor și a 
costurilor/beneficiilor ar trebui să țină 
seama de sistemele energetice în ansamblul 
lor. În plus, sinergiile între rețelele 
inteligente și rețelele de telecomunicații 
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evita duplicarea investițiilor și pentru a 
accelera introducerea de servicii energetice 
inteligente.

vor fi maximizate pentru a evita duplicarea 
investițiilor și pentru a accelera 
introducerea de servicii energetice 
inteligente.

Or. en

Amendamentul 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noile mijloace de stocare a energiei 
(inclusiv la scară mare și baterii) și 
sistemele vehiculelor vor oferi 
flexibilitatea necesară între producție și 
cerere. Îmbunătățirea tehnologiilor TIC va 
continua să sporească flexibilitatea cererii 
de energie electrică, oferind clienților 
(industriali, comerciali și rezidențiali) 
instrumentele automatizate necesare.

Noile mijloace de stocare a energiei 
(inclusiv la scară mare și baterii) și 
sistemele vehiculelor vor oferi 
flexibilitatea necesară între producție și 
cerere. Îmbunătățirea tehnologiilor TIC va 
continua să sporească flexibilitatea cererii 
de energie electrică, oferind clienților 
(industriali, comerciali și rezidențiali) 
instrumentele automatizate și de control
necesare.

Or. en

Amendamentul 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4a. Tehnologii de echilibrare și de 
rezervă pe bază de combustibili nefosili 
În conformitate cu analiza Comisiei din 
Perspectivele energetice 2050, sectorul 
energetic al Uniunii va trebui 
decarbonizat cu 93-99 % până în 2030. 
Prin urmare, pentru a îndeplini 
obiectivele pe termen lung în domeniul



AM\909647RO.doc 37/175 PE492.826v02-00

RO

climatului și al energiei ale Uniunii, 
producția de energie pe bază de 
combustibili fosili sau orice altă 
tehnologie de eliberare a carbonului nu 
va putea fi implementată în Uniune după 
2030 (sau va trebui să fie limitată la un 
minim absolut). Considerând acestea, 
cercetările viitoare trebuie să accelereze 
de urgență dezvoltarea și implementarea 
de tehnologii de echilibrare și de rezervă 
pe bază de combustibili nefosili care sunt 
flexibili și complet sustenabili, în scopul 
de a integra cu succes furnizarea în 
continuă dezvoltare de surse de energie 
regenerabilă variabile.
Tehnologia pe bază de combustibili fosili 
nu beneficiază de finanțarea programului 
Orizont 2020, deoarece este matură și 
primește deja suficient sprijin din partea 
industriei mature de combustibili fosili. 
Finanțarea unei astfel de tehnologii de 
emitere a dioxidului de carbon din 
resursele publice limitate ale Uniunii nu 
este în concordanță cu agenda privind 
decarbonizarea până în 2050 a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 805
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noi tehnologii, mai eficiente și mai 
competitive din punct de vedere al 
costurilor vor fi necesare pe termen lung. 
Progresul ar trebui accelerat prin activități 
de cercetare multidisciplinară pentru a 
obține progrese științifice în concepte 
legate de energie și tehnologii generice (de 
exemplu, nanoștiință, știința materialelor, 
fizica solidelor, TIC, bioștiință, calcul, 

Noi tehnologii, mai eficiente și mai 
competitive din punct de vedere al 
costurilor vor fi necesare pe termen lung. 
Progresul ar trebui accelerat prin activități 
de cercetare multidisciplinară pentru a 
obține progrese științifice în concepte 
legate de energie și tehnologii generice (de 
exemplu, nanoștiință, știința materialelor, 
fizica solidelor, TIC, bioștiință, calcul, 
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spațiu); precum și dezvoltarea inovațiilor în 
domeniul tehnologiilor viitoare și 
emergente.

spațiu, metale critice din deșeuri, 
reziduuri și subproduse); precum și 
dezvoltarea inovațiilor în domeniul 
tehnologiilor viitoare și emergente.

Or. en

Justificare

Energia eficientă, curată și sigură poate fi obținută fără o utilizare răspândită a surselor 
regenerabile, care au la bază anumite metale critice. Toate căile tehnologice de a obține 
aceste metale trebuie luate în considerare, inclusiv extracția din deșeuri, care constituie o 
cercetare multidisciplinară.

Amendamentul 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O cercetare avansată va fi, de asemenea, 
necesară pentru a oferi soluții pentru 
adaptarea sistemelor energetice la 
condițiile climatice în schimbare. 
Prioritățile ar putea fi adaptate la nevoile, 
posibilitățile și fenomenele noi, științifice 
și tehnologice, ceea ce poate indica evoluții 
promițătoare sau prezintă riscuri pentru 
societate și care pot apărea în cursul 
procesului de punere în aplicare a Orizont 
2020.

O cercetare avansată va fi, de asemenea, 
necesară pentru a oferi soluții pentru 
adaptarea sistemelor energetice la 
condițiile climatice în schimbare. Trebuie 
abordate provocările create de caracterul 
intermitent al energiei solare și eoliene. 
Prioritățile ar putea fi adaptate la nevoile, 
posibilitățile și fenomenele noi, științifice 
și tehnologice, ceea ce poate indica evoluții 
promițătoare sau prezintă riscuri pentru 
societate și care pot apărea în cursul 
procesului de punere în aplicare a Orizont 
2020.

Or. en

Amendamentul 807
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O cercetare avansată va fi, de asemenea, 
necesară pentru a oferi soluții pentru 
adaptarea sistemelor energetice la 
condițiile climatice în schimbare. 
Prioritățile ar putea fi adaptate la nevoile, 
posibilitățile și fenomenele noi, științifice 
și tehnologice, ceea ce poate indica evoluții 
promițătoare sau prezintă riscuri pentru 
societate și care pot apărea în cursul 
procesului de punere în aplicare a Orizont 
2020.

Aceasta poate include proiecte de 
cercetare și demonstrare în vederea 
îmbunătățirii performanței mediului, a 
gestionării riscului și a siguranței surselor 
noi de energie, precum hidrocarbonul 
neconvențional. O cercetare avansată va fi, 
de asemenea, necesară pentru a oferi soluții 
pentru adaptarea sistemelor energetice la 
condițiile climatice în schimbare. 
Prioritățile ar putea fi adaptate la nevoile, 
posibilitățile și fenomenele noi, științifice 
și tehnologice, ceea ce poate indica evoluții 
promițătoare sau prezintă riscuri pentru 
societate și care pot apărea în cursul 
procesului de punere în aplicare a Orizont 
2020.

Or. en

Amendamentul 808
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de inovații se vor concentra în 
principal asupra creării de condiții de piață 
favorabile la nivel de reglementare, 
administrativ și de finanțare pentru 
tehnologiile și soluțiile cu emisii scăzute 
de carbon, cu un bun randament energetic 
și utilizând energie regenerabilă. Va fi 
acordat sprijin măsurilor care facilitează 
punerea în aplicare a politicii energetice, 
pregătirea terenului pentru lansarea 
investițiilor, care susțin consolidarea 
capacităților și care acționează asupra 
adeziunii publice.

Astfel de inovații se vor concentra în 
principal asupra creării de condiții de piață 
favorabile la nivel de reglementare, 
administrativ și de finanțare pentru 
tehnologiile și soluțiile eficiente din punct 
de vedere energetic pentru utilizatorii 
finali și utilizând energie regenerabilă. Va 
fi acordat sprijin măsurilor care facilitează 
punerea în aplicare a politicii energetice, 
pregătirea terenului pentru lansarea 
investițiilor, care susțin consolidarea 
capacităților și care acționează asupra 
adeziunii publice și a participării.

Or. en
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Amendamentul 809
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.7 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul punctului 3.6 și al acestui 
punct, Programul Energie inteligentă -
Europa, implementat cu succes prin 
intermediul Programului Competitivitate 
și Inovare, va fi continuat cu o alocare 
bugetară ambițioasă în cadrul 
programului actual Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 810
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul din obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 
cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET), pentru a atinge 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 
Calendarele și programele de punere în 
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul dintre obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 
cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET), pentru a atinge 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 
Calendarele și programele de punere în 
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 
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principiu de bază pentru stabilirea 
priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii.

principiu de bază pentru stabilirea 
priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii. Contribuția industriei 
la guvernanța inițiativelor industriale 
europene (IIE) va fi luată în considerare 
în mod formal și transparent în ceea ce 
privește prioritățile de finanțare a 
instrumentelor identificate în planurile de 
implementare a IIE. Inițiativele vor fi 
finanțate cu ajutorul liniilor bugetare 
destinate tehnologiilor create conform 
liniei bugetare a Planului SET.

Or. en

Justificare

Liniile bugetare destinate inițiativelor industriale asigură o mai bună transparență și ajută la 
evitarea negocierii între tehnologiile complementare, precum tehnologiile din domeniul 
surselor regenerabile de energie, eficiența energetică și rețelele inteligente.

Amendamentul 811Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul din obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 
cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET), pentru a atinge 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 
Calendarele și programele de punere în 
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 
principiu de bază pentru stabilirea 

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul dintre obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 
cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET), pentru a atinge 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 
Calendarele și programele de punere în 
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 
principiu de bază pentru stabilirea 
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priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii.

priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii. Contribuția industriei 
la guvernanța inițiativelor industriale 
europene (IIE) va fi luată în considerare 
în ceea ce privește prioritățile de finanțare 
a instrumentelor identificate în planurile 
de implementare a IIE. Inițiativele vor fi 
finanțate cu ajutorul liniilor bugetare 
destinate tehnologiilor create conform 
liniei bugetare a Planului SET.

Or. en

Amendamentul 812
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul din obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 
cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET), pentru a atinge 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 
Calendarele și programele de punere în
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 
principiu de bază pentru stabilirea 
priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii.

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul dintre obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 
cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET), în special a 
tehnologiilor care ar ajuta în mod evident 
la atingerea obiectivelor pentru 2020 și 
2050 ale Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice, 
concentrându-se în același timp pe 
tehnologii care asigură cel mai mult în 
termeni de creare de locuri de muncă. 
Calendarele și programele de punere în 
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 
principiu de bază pentru stabilirea 
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priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 813
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenda netehnologică va fi ghidată de 
politica și legislația energetică a Uniunii. 
Vor fi sprijinite condițiile propice pentru 
utilizarea în masă a tehnologiilor și 
serviciilor care au trecut de stadiul 
demonstrației, a procedeelor și inițiativelor 
politice pentru tehnologii cu emisii reduse 
de carbon și în favoarea eficienței 
energetice în Uniune. Aceasta poate 
implica sprijin pentru asistență tehnică la 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
investițiilor în favoarea eficienței 
energetice și a energiilor din surse 
regenerabile.

Agenda netehnologică va fi ghidată de 
politica și legislația energetică a Uniunii. 
Vor fi sprijinite condițiile propice pentru 
utilizarea în masă a tehnologiilor și 
serviciilor care au trecut de stadiul 
demonstrației, a procedeelor și inițiativelor 
politice pentru tehnologii regenerabile și în 
favoarea eficienței energetice în Uniune. 
Aceasta poate implica sprijin pentru 
asistență tehnică la dezvoltarea și punerea 
în aplicare a investițiilor în favoarea 
eficienței energetice și a energiilor din 
surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 814
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea de parteneriate cu părțile interesate 
la nivel european va fi importantă pentru 
punerea în comun a resurselor și o punere 

Crearea de parteneriate cu părțile interesate 
la nivel european va fi importantă pentru 
punerea în comun a resurselor și o punere 
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în aplicare comună. Poate fi luată în 
considerare, de la caz la caz, transformarea 
inițiativelor industriale europene existente 
din planul SET în parteneriate public-privat 
oficiale, dacă acest lucru este considerat 
necesar, în vederea creșterii nivelului și 
coerenței finanțărilor naționale și pentru a 
stimula acțiunile comune de cercetare și 
inovare între statele membre. Se va avea în 
vedere să se ofere sprijin, inclusiv cu 
statele membre, alianțelor constituite din 
organisme de cercetare publică, în special 
Alianța Europeană de Cercetare în 
Domeniul Energetic (EERA) instituită în 
cadrul Planului SET pentru a pune în 
comun resursele și infrastructurile publice 
de cercetare în vederea abordării 
domeniilor critice de cercetare de interes 
european. Acțiunile de coordonare 
internațională sprijină prioritățile Planului 
SET conform principiului geometriei 
variabile, luând în considerare capacitățile 
și specificitățile țărilor.

în aplicare comună. În vederea stimulării 
deschiderii cercetării și a permiterii 
catalizării eforturilor depuse de sectorul 
public și de cel privat, în acest domeniu 
este necesară dezvoltarea unor 
instrumente inovatoare de accelerare a 
evoluției la nivel de cercetare, cum ar fi 
fondurile de brevete care să permită 
punerea în comun a drepturilor de 
proprietate industrială în schimbul 
compensării adecvate a deținătorilor 
acestor drepturi sau premiile pentru 
inovație. Poate fi luată în considerare, de la 
caz la caz, transformarea inițiativelor 
industriale europene existente din planul 
SET în parteneriate public-privat oficiale, 
dacă acest lucru este considerat necesar, în 
vederea creșterii nivelului și coerenței 
finanțărilor naționale și pentru a stimula 
acțiunile comune de cercetare și inovare 
între statele membre. Se va avea în vedere 
să se ofere sprijin, inclusiv cu statele 
membre, alianțelor constituite din 
organisme de cercetare publică, în special 
Alianța Europeană de Cercetare în 
Domeniul Energetic (EERA) instituită în 
cadrul Planului SET pentru a pune în 
comun resursele și infrastructurile publice 
de cercetare în vederea abordării 
domeniilor critice de cercetare de interes 
european. Acțiunile de coordonare 
internațională sprijină prioritățile Planului 
SET conform principiului geometriei 
variabile, luând în considerare capacitățile 
și specificitățile țărilor.

Or. fr

Amendamentul 815
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 3



AM\909647RO.doc 45/175 PE492.826v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea de parteneriate cu părțile interesate 
la nivel european va fi importantă pentru 
punerea în comun a resurselor și o punere 
în aplicare comună. Poate fi luată în 
considerare, de la caz la caz, 
transformarea inițiativelor industriale 
europene existente din planul SET în 
parteneriate public-privat oficiale, dacă 
acest lucru este considerat necesar, în 
vederea creșterii nivelului și coerenței 
finanțărilor naționale și pentru a stimula 
acțiunile comune de cercetare și inovare 
între statele membre. Se va avea în vedere 
să se ofere sprijin, inclusiv cu statele 
membre, alianțelor constituite din 
organisme de cercetare publică, în special 
Alianța Europeană de Cercetare în 
Domeniul Energetic (EERA) instituită în 
cadrul Planului SET pentru a pune în 
comun resursele și infrastructurile publice 
de cercetare în vederea abordării 
domeniilor critice de cercetare de interes 
european. Acțiunile de coordonare 
internațională sprijină prioritățile Planului 
SET conform principiului geometriei 
variabile, luând în considerare capacitățile 
și specificitățile țărilor.

Crearea de parteneriate cu părțile interesate 
la nivel european va fi importantă pentru 
punerea în comun a resurselor și o punere 
în aplicare comună. Se va avea în vedere să 
se ofere sprijin, inclusiv cu statele membre, 
alianțelor constituite din organisme de 
cercetare publică, în special Alianța 
Europeană de Cercetare în Domeniul 
Energetic (EERA) instituită în cadrul 
Planului SET pentru a pune în comun 
resursele și infrastructurile publice de 
cercetare în vederea abordării domeniilor 
critice de cercetare de interes european. 
Acțiunile de coordonare internațională 
sprijină prioritățile Planului SET conform 
principiului geometriei variabile, luând în 
considerare capacitățile și specificitățile 
țărilor.

Or. en

Amendamentul 816
Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea de parteneriate cu părțile interesate 
la nivel european va fi importantă pentru 
punerea în comun a resurselor și o punere 
în aplicare comună. Poate fi luată în 
considerare, de la caz la caz, transformarea 

Crearea de parteneriate cu părțile interesate 
la nivel european va fi importantă pentru 
punerea în comun a resurselor și o punere 
în aplicare comună. Poate fi luată în 
considerare, de la caz la caz, transformarea 
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inițiativelor industriale europene existente 
din planul SET în parteneriate public-privat 
oficiale, dacă acest lucru este considerat 
necesar, în vederea creșterii nivelului și 
coerenței finanțărilor naționale și pentru a 
stimula acțiunile comune de cercetare și 
inovare între statele membre. Se va avea în 
vedere să se ofere sprijin, inclusiv cu 
statele membre, alianțelor constituite din 
organisme de cercetare publică, în special 
Alianța Europeană de Cercetare în 
Domeniul Energetic (EERA) instituită în 
cadrul Planului SET pentru a pune în 
comun resursele și infrastructurile publice 
de cercetare în vederea abordării 
domeniilor critice de cercetare de interes 
european. Acțiunile de coordonare 
internațională sprijină prioritățile Planului 
SET conform principiului geometriei 
variabile, luând în considerare capacitățile 
și specificitățile țărilor.

inițiativelor industriale europene existente 
din planul SET în parteneriate public-privat 
oficiale, dacă acest lucru este considerat 
necesar, în vederea creșterii nivelului și 
coerenței finanțărilor naționale și pentru a 
stimula acțiunile comune de cercetare și 
inovare între statele membre. Se va avea în 
vedere să se ofere sprijin, inclusiv cu 
statele membre, alianțelor constituite din 
organisme de cercetare publică, în special 
Alianța Europeană de Cercetare în 
Domeniul Energetic (EERA) instituită în 
cadrul Planului SET pentru a pune în 
comun resursele și infrastructurile publice 
de cercetare în vederea abordării 
domeniilor critice de cercetare de interes 
european. Acțiunile de coordonare 
internațională sprijină prioritățile Planului 
SET conform principiului geometriei 
variabile, luând în considerare capacitățile 
și specificitățile țărilor. Finanțarea 
Orizont 2020 nu va fi asigurată prin 
mecanisme care necesită gruparea 
cofinanțării naționale, cu excepția cazului 
în care există măsuri care să permită 
participarea partenerilor de proiect din 
țări care nu pot asigura cofinanțare.

Or. en

Amendamentul 817
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de informații al planului SET al 
Comisiei Europene va fi mobilizat pentru a 
elabora, împreună cu părțile interesate, 
indicatori-cheie de performanță (KPI - Key 
Performance Indicators) pentru a 
monitoriza progresele înregistrate de 
punerea în aplicare și care să fie revizuiți în 

Sistemul de informații al planului SET al 
Comisiei Europene va fi mobilizat pentru a 
elabora, împreună cu părțile interesate, 
indicatori-cheie de performanță (KPI - Key 
Performance Indicators) pentru a 
monitoriza progresele înregistrate de 
punerea în aplicare și care să fie revizuiți în 
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mod regulat pentru a ține seama de 
ultimele evoluții. În general, acțiunile puse 
în aplicare în cadrul acestei provocări vor 
avea drept obiectiv să consolideze 
coordonarea programelor, inițiativelor și 
politicilor relevante ale Uniunii, cum ar fi 
politica de coeziune, în special prin 
strategiile naționale și regionale în favoarea 
specializării inteligente, și sistemul de 
comercializare a drepturilor de emisie, care 
privesc de exemplu, sprijinul pentru 
proiecte de demonstrație.

mod regulat pentru a ține seama de 
ultimele evoluții. În general, acțiunile puse 
în aplicare în cadrul acestei provocări vor 
avea drept obiectiv să consolideze 
coordonarea programelor, inițiativelor și 
politicilor relevante ale Uniunii, cum ar fi 
politica de coeziune, în special prin 
strategiile naționale și regionale în favoarea 
specializării inteligente, și sistemul de 
comercializare a drepturilor de emisie, care 
privesc de exemplu, sprijinul pentru 
proiecte demonstrative în cadrul energiei 
regenerabile și al eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 818
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritățile privind procesul decizional și 
preluarea pe piață ar trebui să aibă la 
bază succesul programului Inițiativa 
Energie Inteligentă (IEI) care, de la 
înființarea sa în 2003, a asigurat 
finanțare pentru peste 500 de proiecte 
europene, implicând 3 500 de organizații 
europene. Energie Inteligentă – Europa 
ar trebui să continue să urmărească 
obiective similare și să fie gestionată 
respectând linii similare cu cele de până 
acum.

Or. en

Amendamentul 819Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Transporturi inteligente, ecologice și 
integrate

4. Mijloace de transport și mobilitate
inteligente, ecologice și integrate,

Or. en

Amendamentul 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1. Transport eficient din punctul de 
vedere al resurselor de energie și care 
respectă mediul

4.1. Transport eficient din punctul de 
vedere al resurselor și accesibil, care 
respectă mediul

Or. en

Amendamentul 821
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa și-a fixat un obiectiv politic de a 
atinge o reducere cu 60% a emisiilor sale 
de CO2 până în 2050. Ea vizează să 
reducă la jumătate numărul 
automobilelor „alimentate în mod 
convențional” utilizate în orașe, și să 
atingă o logistică urbană cu emisii de 
CO2 aproape nule în centrele urbane 
principale până în 2030. Combustibilii cu 
emisii reduse de carbon în sectorul 
aviației ar trebui să ajungă la 40% până 
în 2050, iar emisiile de CO2 provenite de 
la carburanții folosiți în transportul 
maritim trebuie să fie reduse cu până la 

eliminat
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40% până în 2050.

Or. it

Justificare

Astfel cum reiese din numele său, programul-cadru acoperă doar perioada până în 2020. 
Prin urmare, este inutil să privim înainte spre posibile scenarii de viitor pentru următoarele 
decenii.

Amendamentul 822
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa și-a fixat un obiectiv politic de a 
atinge o reducere cu 60% a emisiilor sale 
de CO2 până în 2050. Ea vizează să reducă 
la jumătate numărul automobilelor 
„alimentate în mod convențional” utilizate 
în orașe, și să atingă o logistică urbană cu 
emisii de CO2 aproape nule în centrele 
urbane principale până în 2030. 
Combustibilii cu emisii reduse de carbon în 
sectorul aviației ar trebui să ajungă la 40%
până în 2050, iar emisiile de CO2
provenite de la carburanții folosiți în 
transportul maritim trebuie să fie reduse cu 
până la 40% până în 2050

Europa și-a fixat un obiectiv politic de a 
atinge o reducere cu 60 % a emisiilor sale 
de CO2 până în 2050, comparativ cu 
nivelurile din 1990. Europa și-a fixat un 
obiectiv politic de a atinge o reducere cu 
60 % a emisiilor sale de CO2 până în 2050. 
Ea vizează să reducă la jumătate numărul 
automobilelor „alimentate în mod 
convențional” utilizate în orașe, și să atingă 
o logistică urbană cu emisii de CO2
aproape nule în centrele urbane principale 
până în 2030. Combustibilii cu emisii 
reduse de carbon în sectorul aviației ar 
trebui să ajungă la 40 % până în 2050, iar 
emisiile de CO2 provenite de la carburanții 
folosiți în transportul maritim trebuie să fie 
reduse cu până la 40 % până în 2005, 
comparativ cu nivelurile din 2005.

Or. en

Justificare

De dragul clarității; CARTEA ALBĂ „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al 
resurselor” a Comisiei, COM(2011)144 final.
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Amendamentul 823
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor contribui în mod 
substanțial la dezvoltarea și adoptarea 
soluțiilor necesare pentru a reduce în mod 
drastic emisiile generate de activitățile de 
transport, prin toate mijloacele, și care 
sunt nocive pentru mediu (cum ar fi CO2, 
NOx și SOx), pentru a-și reduce 
dependența față de combustibilii fosili, și, 
prin urmare, pentru a reduce impactul 
transportului asupra biodiversității și a 
conserva resursele naturale.

Cercetarea și inovarea vor contribui în mod 
substanțial la dezvoltarea și adoptarea 
soluțiilor necesare, la prețuri competitive 
pe piață, pentru a reduce în mod drastic 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile de transport, prin toate 
mijloacele, și care sunt nocive pentru 
mediu (cum ar fi NOx și SOx), pentru a-și 
reduce dependența față de combustibilii 
fosili, și, prin urmare, pentru a reduce 
impactul transportului asupra 
biodiversității și a conserva resursele 
naturale.

Or. it

Justificare

Este absurd și eronat ca bioxidul de carbon, care stă la baza fotosintezei, să fie considerat 
nociv pentru mediu.

Amendamentul 824
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 – punctul 4.1.1 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile în acest domeniu se vor axa pe 
produsele finite, dar vor aborda, de 
asemenea, proiectarea și procesele de 
fabricație axate pe economie și ecologie și 
care integrează reciclarea în faza de 
proiectare.

Activitățile în acest domeniu se vor axa pe
produsele finite, dar vor aborda, de 
asemenea, proiectarea și procesele de 
fabricație, considerând procesul de pe 
întreaga durată a ciclului de viață, axate 
pe economie și ecologie și care integrează 
reciclarea în faza de proiectare.
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Or. en

Amendamentul 825
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3– punctul 4.1.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate este 
importantă pentru reducerea sau eliminarea 
emisiilor de CO2 și de substanțe poluante 
generate de activitatea de transport. Sunt 
necesare soluții noi și inovatoare, care 
utilizează motoare electrice și baterii 
electrice, pile de combustie sau propulsie 
hibridă. Progresele tehnologice vor 
contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 
performanțelor de mediu ale sistemelor de 
propulsie tradiționale.

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate este 
importantă pentru reducerea sau eliminarea 
emisiilor de CO2 și de substanțe poluante 
generate de activitatea de transport. Sunt 
necesare soluții noi și inovatoare, la prețuri 
competitive pe piață, care utilizează 
motoare electrice și baterii electrice, pile de 
combustie sau propulsie hibridă. Progresele 
tehnologice vor contribui, de asemenea, la 
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale 
sistemelor de propulsie tradiționale.

Or. it

Amendamentul 826
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 – punctul 4.1.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate este 
importantă pentru reducerea sau eliminarea 
emisiilor de CO2 și de substanțe poluante 
generate de activitatea de transport. Sunt 
necesare soluții noi și inovatoare, care 
utilizează motoare electrice și baterii 
electrice, pile de combustie sau propulsie 
hibridă. Progresele tehnologice vor 
contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate este 
importantă pentru reducerea sau eliminarea 
emisiilor de CO2 și de substanțe poluante 
generate de activitatea de transport. Sunt 
necesare soluții noi și inovatoare, care 
utilizează motoare electrice și baterii 
electrice, pile de combustie sau propulsie 
hibridă, nu doar pentru automobile, ci și 
pentru trenuri, tramvaie, autobuze și 
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performanțelor de mediu ale sistemelor de 
propulsie tradiționale.

biciclete electrice. Progresele tehnologice 
vor contribui, de asemenea, la 
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale 
sistemelor de propulsie tradiționale.

Or. en

Amendamentul 827
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 – punctul 4.1.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate este 
importantă pentru reducerea sau 
eliminarea emisiilor de CO2 și de substanțe 
poluante generate de activitatea de 
transport. Sunt necesare soluții noi și 
inovatoare, care utilizează motoare 
electrice și baterii electrice, pile de 
combustie sau propulsie hibridă. Progresele 
tehnologice vor contribui, de asemenea, la 
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale 
sistemelor de propulsie tradiționale.

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate și 
dezvoltarea viitoare în domeniul logisticii 
și al combustibililor noi sunt importante
pentru reducerea sau eliminarea emisiilor 
de CO2 și de substanțe poluante generate 
de activitatea de transport. Sunt necesare 
soluții noi și inovatoare, care utilizează 
motoare electrice și baterii electrice, pile de 
combustie sau propulsie hibridă. Progresele 
tehnologice vor contribui, de asemenea, la 
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale 
sistemelor de propulsie tradiționale. Astfel, 
o atenție mai mare ar trebui acordată 
infrastructurilor experimentale de 
cercetare de nouă generație și noilor 
tehnologii.

Or. en

Amendamentul 828
Antonio Cancian

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 – punctul 4.1.2 –
paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta va contribui la optimizarea 
operațiunilor de transport și reducerea 
consumului de resurse. Accentul se va 
pune pe utilizarea și gestionarea eficientă a 
aeroporturilor, porturilor, platformelor 
logistice și infrastructurilor de transport de 
suprafață, precum și pe sistemele de 
întreținere și inspecție autonome și 
performante. Se va acorda o atenție 
deosebită rezistenței la schimbările 
climatice a infrastructurilor, soluțiilor 
rentabile pe baza unei abordări bazate pe 
ciclul de viață și adoptării mai sistematice 
de noi materiale care să faciliteze și să 
reducă costul întreținerii. O atenție sporită 
va fi, de asemenea, acordată accesibilității 
și incluziunii sociale.

Aceasta va contribui la optimizarea 
operațiunilor de transport și reducerea 
consumului de resurse. Accentul se va 
pune pe utilizarea și gestionarea eficientă a 
aeroporturilor, heliporturilor, porturilor, 
platformelor logistice și infrastructurilor de 
transport de suprafață, precum și pe 
sistemele de întreținere și inspecție 
autonome și performante. Se va acorda o 
atenție deosebită rezistenței la schimbările 
climatice a infrastructurilor, soluțiilor 
rentabile pe baza unei abordări bazate pe 
ciclul de viață și adoptării mai sistematice 
de noi materiale care să faciliteze și să 
reducă costul întreținerii. O atenție sporită 
va fi, de asemenea, acordată accesibilității 
și incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 – punctul 4.1.2 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta va contribui la optimizarea 
operațiunilor de transport și reducerea 
consumului de resurse. Accentul se va 
pune pe utilizarea și gestionarea eficientă a 
aeroporturilor, porturilor, platformelor 
logistice și infrastructurilor de transport de 
suprafață, precum și pe sistemele de 
întreținere și inspecție autonome și 
performante. Se va acorda o atenție 
deosebită rezistenței la schimbările 
climatice a infrastructurilor, soluțiilor 
rentabile pe baza unei abordări bazate pe 
ciclul de viață și adoptării mai sistematice 
de noi materiale care să faciliteze și să 

Aceasta va contribui la optimizarea 
operațiunilor de transport și reducerea 
consumului de resurse. Accentul se va 
pune pe utilizarea și gestionarea eficientă a 
aeroporturilor, porturilor, platformelor 
logistice și infrastructurilor de transport de 
suprafață, precum și pe sistemele de 
întreținere și inspecție autonome și 
performante. Se va acorda o atenție 
deosebită rezistenței la schimbările 
climatice a infrastructurilor, soluțiilor 
rentabile pe baza unei abordări bazate pe 
ciclul de viață și adoptării mai sistematice 
de noi materiale care să faciliteze și să 
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reducă costul întreținerii. O atenție sporită 
va fi, de asemenea, acordată accesibilității 
și incluziunii sociale.

reducă costul întreținerii. O atenție sporită 
va fi, de asemenea, acordată accesibilității, 
tratând în special teritoriile izolate, 
precum cele insulare, și incluziunii 
sociale.

Or. es

Amendamentul 830
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 – punctul 4.1.2 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta va contribui la optimizarea 
operațiunilor de transport și reducerea 
consumului de resurse. Accentul se va 
pune pe utilizarea și gestionarea eficientă a 
aeroporturilor, porturilor, platformelor 
logistice și infrastructurilor de transport de 
suprafață, precum și pe sistemele de 
întreținere și inspecție autonome și 
performante. Se va acorda o atenție 
deosebită rezistenței la schimbările 
climatice a infrastructurilor, soluțiilor 
rentabile pe baza unei abordări bazate pe 
ciclul de viață și adoptării mai sistematice 
de noi materiale care să faciliteze și să 
reducă costul întreținerii. O atenție sporită 
va fi, de asemenea, acordată accesibilității 
și incluziunii sociale.

Aceasta va contribui la optimizarea 
operațiunilor de transport și reducerea 
consumului de resurse. Accentul se va 
pune pe utilizarea și gestionarea eficientă a 
aeroporturilor, porturilor, platformelor 
logistice și infrastructurilor de transport de 
suprafață, precum și pe sistemele de 
întreținere și inspecție autonome și 
performante. Se va acorda o atenție 
deosebită rezistenței la schimbările 
climatice a infrastructurilor, soluțiilor 
rentabile pe baza unei abordări bazate pe 
ciclul de viață și adoptării mai sistematice 
de noi materiale care să faciliteze și să 
reducă costul întreținerii. O atenție sporită 
va fi, de asemenea, acordată accesibilității 
și incluziunii sociale. În scopul de a 
implementa soluții noi și inovatoare, 
bazate pe celule de combustibil, pe 
teritoriul Europei este necesară o 
infrastructură pentru stocarea 
hidrogenului, inclusiv stocarea geologică 
și aprovizionare.

Or. en

Justificare

Transportul de hidrogen poate contribui în mod semnificativ la reducerea emisiilor de CO2.
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Amendamentul 831
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 – punctul 4.1.3 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta va avantaja o parte importantă și 
crescândă a populației care locuiește și 
lucrează în orașe sau care le utilizează 
pentru servicii și activități recreative. Noi 
concepte de mobilitate, organizare a 
transportului, logistică și soluții de 
planificare trebuie să fie dezvoltate și 
testate, care vor contribui la reducerea 
poluării aerului și zgomotului și vor 
îmbunătăți eficiența. Ar trebui dezvoltate 
transporturi publice și cu mijloace 
nemotorizate, precum și alte opțiuni de 
transport eficiente din punct de vedere al 
utilizării resurselor, ca o alternativă reală la 
utilizarea autovehiculelor private, sprijinite 
prin utilizarea la scară mai largă a 
sistemelor de transport inteligente, precum 
și de o gestionare inovatoare a cererii.

Aceasta va avantaja o parte importantă și 
crescândă a populației care locuiește și 
lucrează în orașe sau care le utilizează 
pentru servicii și activități recreative. Noi 
concepte de mobilitate, organizare a 
transportului, logistică, gestionarea 
mobilității și soluții de planificare trebuie 
să fie dezvoltate și testate, care vor 
contribui la reducerea accidentelor, a
poluării aerului și a zgomotului și vor 
îmbunătăți sănătatea, utilizarea spațiului 
și eficiența. Ar trebui dezvoltate 
transporturi publice și cu mijloace 
nemotorizate, precum și alte opțiuni de 
transport eficiente din punct de vedere al 
utilizării resurselor, ca o alternativă
intermodală reală la utilizarea 
autovehiculelor private, sprijinite prin 
utilizarea la scară mai largă a sistemelor de 
transport inteligente, precum și de o 
gestionare inovatoare a cererii, precum 
folosirea automobilelor în subdiviziune și
folosirea automobilelor în comun.

Or. en

Amendamentul 832
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru poate fi realizat prin punerea în 
aplicare a unui sistem de transport integral 
intermodal „din ușă în ușă” și prin evitarea 
utilizării transportului atunci când acesta 
nu este necesar. Aceasta implică 
promovarea unei integrări mai mari între 
modurile de transport, optimizarea 
lanțurilor de transport și servicii de 
transport mai bine integrate. Astfel de 
soluții inovatoare vor facilita, de asemenea, 
accesibilitatea, inclusiv pentru persoanele 
în vârstă și utilizatorii vulnerabili.

Acest lucru poate fi realizat prin punerea în 
aplicare a unui sistem de transport și 
mobilitate integral intermodal „din ușă în 
ușă” și prin evitarea utilizării transportului 
atunci când acesta nu este necesar. Aceasta 
implică promovarea unei integrări mai mari 
între sistemele de transport și de informații 
electronice, optimizarea lanțurilor de 
transport intermodal și mobilitate și 
servicii de transport mai bine integrate și 
logistică. Astfel de soluții inovatoare vor 
facilita, de asemenea, accesibilitatea, 
inclusiv pentru persoanele în vârstă, 
persoane cu mobilitate redusă (PMR) și 
utilizatorii vulnerabili și cu dizabilități.

Or. en

Amendamentul 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru poate fi realizat prin 
dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a 
aplicațiilor inteligente de transport și a 
sistemelor de gestiune inteligente în 
transporturi. Acestea include: sisteme de 
planificare, de gestionare a cererii, de 
informații și de plată care să fie 
interoperabile în toată Europa; și integrarea 
deplină a fluxurilor de informații, a 
sistemelor de gestionare, a rețelelor de 
infrastructură și a serviciilor legate de 
mobilitate într-un nou cadru multimodal 
comune bazat pe platforme deschise. Acest 
lucru va garanta, de asemenea, flexibilitate 
și o rapiditate de reacție în caz de criză și 
condiții meteorologice extreme prin 
reconfigurarea călătoriilor între modurile 

Acest lucru poate fi realizat prin 
dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a 
aplicațiilor inteligente de transport și a 
sistemelor de gestiune inteligente în 
transporturi. Acestea include: sisteme de 
planificare, de gestionare a cererii, de 
informații și de plată care să fie 
interoperabile în toată Europa; și integrarea 
deplină a fluxurilor de informații, a 
sistemelor de gestionare, a rețelelor de 
infrastructură și a serviciilor legate de 
mobilitate într-un nou cadru multimodal 
comune bazat pe platforme deschise. Acest 
lucru va garanta, de asemenea, flexibilitate 
și o rapiditate de reacție în caz de criză și 
condiții meteorologice extreme prin 
reconfigurarea călătoriilor între modurile 
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de transport. Noi aplicații de poziționare, 
de navigație, de sincronizare, posibile prin 
intermediul sistemelor de navigație prin 
satelit Galileo și EGNOS, vor avea un rol 
esențial în atingerea acestui obiectiv.

de transport. Noi aplicații de poziționare, 
de navigație, de sincronizare, posibile prin 
intermediul sistemelor de navigație prin 
satelit Galileo și EGNOS, vor avea un rol 
esențial în atingerea acestui obiectiv, 
precum și aplicarea la nivel mai larg a 
științelor comportamentale pentru a 
înțelege modul în care alegem să 
călătorim, ținând cont de faptul că fiecare 
mod de transport se confruntă cu diferite 
provocări și este caracterizat de diferite 
cicluri de integrare a tehnologiei.

Or. en

Amendamentul 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru poate fi realizat prin 
dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a 
aplicațiilor inteligente de transport și a 
sistemelor de gestiune inteligente în 
transporturi. Acestea include: sisteme de 
planificare, de gestionare a cererii, de 
informații și de plată care să fie 
interoperabile în toată Europa; și integrarea 
deplină a fluxurilor de informații, a 
sistemelor de gestionare, a rețelelor de 
infrastructură și a serviciilor legate de 
mobilitate într-un nou cadru multimodal 
comune bazat pe platforme deschise. Acest 
lucru va garanta, de asemenea, flexibilitate 
și o rapiditate de reacție în caz de criză și 
condiții meteorologice extreme prin 
reconfigurarea călătoriilor între modurile 
de transport. Noi aplicații de poziționare, 
de navigație, de sincronizare, posibile prin 
intermediul sistemelor de navigație prin 
satelit Galileo și EGNOS, vor avea un rol 
esențial în atingerea acestui obiectiv.

Acest lucru poate fi realizat prin 
dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a 
aplicațiilor inteligente de transport și a 
sistemelor de gestiune inteligente în 
transporturi. Acestea include: sisteme de 
planificare, de gestionare a cererii, de 
informații, de marcare a prețurilor și de 
plată care să fie interoperabile în toată 
Europa; și integrarea deplină a fluxurilor 
de informații, a sistemelor de gestionare, a 
rețelelor de infrastructură și a serviciilor 
legate de mobilitate într-un nou cadru 
multimodal comune bazat pe platforme 
deschise. Acest lucru va garanta, de 
asemenea, flexibilitate și o rapiditate de 
reacție în caz de criză și condiții 
meteorologice extreme prin reconfigurarea 
călătoriilor între modurile de transport. Noi 
aplicații de poziționare, de navigație, de 
sincronizare, posibile prin intermediul 
sistemelor de navigație prin satelit Galileo 
și EGNOS, vor avea un rol esențial în 
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atingerea acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 835
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta poate reduce presiunea asupra 
sistemului de transport și îmbunătăți 
siguranța și capacitatea transportului de 
mărfuri. Acestea pot, de exemplu, să 
combine utilizarea unor vehicule de înaltă 
performanță și cu un impact redus asupra 
mediului cu soluții de sisteme inteligente, 
sigure și bazate pe infrastructură (de 
exemplu, autotrenuri). Activitățile vor 
sprijini, de asemenea, dezvoltarea e-
transportului de marfă care evocă viziunea 
unui transport de mărfuri informatizat, în 
cazul în care fluxul de informații 
electronice, serviciile și plățile sunt legate 
de fluxurile fizice de marfă din toate 
modurile de transport.

Aceasta poate reduce presiunea asupra 
sistemului de transport și îmbunătăți 
siguranța și capacitatea transportului de 
mărfuri. Acestea pot, de exemplu, să 
combine utilizarea unor vehicule de înaltă 
performanță și cu un impact redus asupra 
mediului cu soluții de sisteme inteligente, 
sigure și bazate pe infrastructură (de 
exemplu, sisteme bimodale la scară mică,
autotrenuri). Activitățile vor sprijini, de 
asemenea, dezvoltarea e-transportului de 
marfă care evocă viziunea unui transport 
de mărfuri informatizat, în cazul în care 
fluxul de informații electronice, serviciile 
și plățile sunt legate de fluxurile fizice de 
marfă din toate modurile de transport.

Or. en

Amendamentul 836
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi atins prin abordarea 
unor aspecte inerente organizării, 
gestionării și monitorizării performanțelor 

Acest obiectiv va fi atins prin abordarea 
unor aspecte inerente organizării, 
gestionării și monitorizării performanțelor 
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și riscurilor sistemelor de transport;și 
concentrarea cercetării pe concepția și 
funcționarea aeronavelor, vehiculelor și 
navelor, precum și a infrastructurilor și 
terminalelor. Accentul va fi pus pe 
securitatea pasivă și activă, prevenirea, 
consolidarea automatizării și formării, în 
scopul de a reduce consecințele erorilor 
umane. Vor fi concepute instrumente și 
tehnici pentru a anticipa, evalua și atenua 
mai bine impactul condițiilor climatice și al 
altor riscuri naturale. Activitățile se vor 
concentra, de asemenea, asupra integrării 
aspectelor de securitate în planificarea și 
gestionarea fluxurilor de pasageri și de 
marfă, concepției aeronavelor, vehiculelor 
și navelor, asupra traficului și sistemului de 
gestiune și asupra proiectării terminalelor.

și riscurilor sistemelor de transport; și 
concentrarea cercetării pe concepția și 
funcționarea aeronavelor, vehiculelor și 
navelor, precum și a infrastructurilor și 
terminalelor. Accentul va fi pus pe
transferul modal către sisteme de 
transport și mobilitate mai sigure, 
securitatea pasivă și activă, prevenirea, 
consolidarea automatizării și formării, în 
scopul de a reduce consecințele erorilor 
umane. Vor fi concepute instrumente și 
tehnici pentru a anticipa, evalua și atenua 
mai bine impactul condițiilor climatice și al 
altor riscuri naturale. Activitățile se vor 
concentra, de asemenea, asupra integrării 
aspectelor de securitate în planificarea și 
gestionarea fluxurilor de pasageri și de 
marfă, concepției aeronavelor, vehiculelor 
și navelor, asupra traficului și sistemului de 
gestiune și asupra proiectării terminalelor.

Or. en

Amendamentul 837
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul unei concurențe crescânde, 
cercetarea și inovarea va contribui la 
creștere și la crearea de locuri de muncă de 
înaltă calificare în industria europeană a 
transporturilor, permițându-i să păstreze un 
avans tehnologic și să reducă costurile 
proceselor de fabricație existente. Miza 
este păstrarea competitivității unui sector 
economic esențial care reprezintă în mod 
direct 6,3% din PIB-ul Uniunii și oferă 
locuri de muncă unui număr de 
aproximativ 13 milioane de persoane în 
Europa. Printre obiectivele specifice se 
numără dezvoltarea generației viitoare de 

În contextul unei concurențe crescânde, 
cercetarea și inovarea va contribui la 
creștere și la crearea de locuri de muncă de 
înaltă calificare în industria europeană a 
transporturilor, permițându-i să păstreze un 
avans tehnologic și să reducă costurile și să 
îmbunătățească resursele și eficiența 
energetică a proceselor de fabricație 
existente. Miza este păstrarea 
competitivității unui sector economic 
esențial care reprezintă în mod direct 6,3 %
din PIB-ul Uniunii și oferă locuri de muncă 
unui număr de aproximativ 13 milioane de 
persoane în Europa. Printre obiectivele 
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mijloace de transport inovatoare și 
pregătirea terenului pentru următoarea, 
lucrând la concepte și proiecte noi, sisteme 
de control inteligente și procese de 
producție eficiente. Europa își propune să 
devină lider mondial în materie de 
siguranță și eficiență în toate modurile de 
transport.

specifice se numără dezvoltarea generației 
viitoare de mijloace de transport inovatoare 
și pregătirea terenului pentru următoarea, 
lucrând la concepte și proiecte noi, sisteme 
de control inteligente și procese de 
producție eficiente din punct de vedere al 
resurselor. Europa își propune să devină 
lider mondial în materie de siguranță și 
eficiență în toate modurile de transport.

Or. en

Amendamentul 838
Antonio Cancian

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – subpunctul 4.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta va contribui la sporirea poziției de 
lider a Europei în domeniul aeronavelor, 
trenurilor de mare viteză, transportului 
feroviar (sub)urban, vehiculelor rutiere, 
electromobilității, navelor de croazieră, 
feriboturilor și navelor specializate de 
înaltă tehnologie și platformelor marine.
Aceste activități de cercetare vor stimula, 
de asemenea, competitivitatea industriilor 
europene în cadrul viitoarelor sisteme și 
tehnologii, și vor sprijini diversificarea 
acestora spre noi piețe, inclusiv în alte 
sectoare decât transportul. Aceasta include 
concepția de aeronave, vehicule și nave 
inovative și sigure care incorporează 
sisteme de propulsie performante și sisteme 
de control inteligente și foarte eficiente.

Aceasta va contribui la sporirea poziției de 
lider a Europei în domeniul aeronavelor, al 
giravioanelor, al aeronavelor regionale și 
al aeronavelor de afaceri, al trenurilor de 
mare viteză, al transportului feroviar 
(sub)urban, al vehiculelor rutiere, al 
electromobilității, al navelor de croazieră, 
al feriboturilor și navelor specializate de 
înaltă tehnologie și platformelor marine. 
Aceste activități de cercetare vor stimula, 
de asemenea, competitivitatea industriilor 
europene în cadrul viitoarelor sisteme și 
tehnologii, și vor sprijini diversificarea 
acestora spre noi piețe, inclusiv în alte 
sectoare decât transportul. Aceasta include 
concepția de aeronave, vehicule și nave 
inovative și sigure care incorporează 
sisteme de propulsie performante și sisteme 
de control inteligente și foarte eficiente.

Or. en

Amendamentul 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – subpunctul 4.3.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3.4a. Sisteme europene de navigație prin 
satelit: EGNOS și Galileo constituie o 
investiție strategică a Europei. Noile 
caracteristici și performanțe ale acestora 
în poziționare și sincronizare constituie 
factori determinanți pentru noi concepte 
de gestionare a transportului, atât în ceea
ce privește mobilitatea bunurilor, cât și 
mobilitatea persoanelor, fiind transversale 
modurilor de transport. Noile sisteme 
critice de navigație, precum conducerea 
inteligentă, gestionarea inteligentă a 
traficului, prevenirea și reducerea 
accidentelor, electromobilitatea și 
navigația conectată vor avea nevoie de o 
poziționare fiabilă și sigură. Noile funcții 
de navigație vor clădi competitivitatea 
Europei în scenariul mondial și vor 
proteja beneficiile publice rezultate din 
aplicațiile globale de navigație prin satelit 
în transport, estimate la 40 de miliarde de 
euro (evaluarea impactului Planului de 
acțiune privind aplicațiile GNSS 2011 al 
UE).

Or. en

Amendamentul 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3.a. Logistica inteligentă
Aceasta va ajuta la proiectarea și 
dezvoltarea unor sisteme de transport mai 
eficiente și cu o logistică mai ecologică 
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prin facilitarea optimizării cost/timp.
Ea include o mai bună înțelegere a 
șabloanelor consumatorului și impactul 
asupra logisticii mărfurilor urbane, a 
traficului și a congestionării este necesar 
pentru a dezvolta logistica inteligentă; 
pentru a dezvolta noi instrumente de 
tehnologia informației și de gestionare 
pentru logistică, prin îmbunătățirea 
sistemelor de informații în timp real 
pentru a gestiona, urmări și detecta 
fluxurile de mărfuri, integrarea și 
comunicarea cu vehiculul și cu 
infrastructura; pentru a dezvolta soluții 
intermodale competitive pentru lanțul de 
furnizare și platformele logisticii care 
îmbunătățesc fluxurile de mărfuri.

Or. en

Amendamentul 841
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.4. Cercetare socio-economică și activități 
orientate spre viitor pentru elaborarea 
politicilor

4.4. Cercetare socioeconomică și 
comportamentală și activități orientate 
spre viitor pentru elaborarea politicilor

Or. en

Amendamentul 842
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni destinate să sprijine analiza și 
dezvoltarea politicilor, inclusiv aspectele 
socio-economice, sunt necesare pentru a 
promova inovarea și pentru a răspunde 
dificultăților întâlnite în domeniul 
transporturilor. Aceste activități vor avea 
ca obiectiv elaborarea și punerea în 
aplicare a unor politici europene de 
cercetare și inovare europene pentru 
transporturi, studii prospective și previziuni 
privind evoluțiile tehnologice, și 
consolidarea Spațiului european de 
cercetare.

Acțiuni destinate să sprijine analiza și 
dezvoltarea politicilor, inclusiv aspectele 
socioeconomice și 
psihologice/comportamentale ale 
transportului și mobilității, sunt necesare 
pentru a promova inovarea și pentru a 
răspunde dificultăților întâlnite în domeniul 
transporturilor și al mobilității. Aceste 
activități vor avea ca obiectiv elaborarea și 
punerea în aplicare a unor politici europene 
de cercetare și inovare europene pentru 
transporturi și mobilitate, studii 
prospective și previziuni privind evoluțiile 
tehnologice, și consolidarea Spațiului 
european de cercetare.

Or. en

Amendamentul 843
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este esențial pentru evoluția sistemului 
european de transporturi să se înțeleagă 
comportamentul utilizatorilor, acceptarea 
socială, impactul măsurilor politice, 
modelele de mobilitate și modelele de 
afaceri, precum și implicațiile acestora. 
Vor fi elaborate scenarii, ținând seama de 
tendințele sociale, obiectivele politice și 
previziunea tehnologică în perspectiva 
anului 2050. Având în vedere o mai bună 
înțelegere a legăturilor dintre dezvoltarea 
teritorială și sistemul european de 
transport, sunt necesare modele fiabile pe 
baza cărora pot fi luate decizii raționale.

Este esențial pentru evoluția sistemului 
european de transporturi și mobilitate să se 
înțeleagă comportamentul utilizatorilor, 
acceptarea socială a schimbărilor de 
comportament către moduri de transport
mai sustenabile, impactul măsurilor 
politice, modelele de mobilitate, creșterea 
gradului de conștientizare prin 
instrumente cu amprentă de carbon și 
modelele de afaceri, precum și implicațiile 
acestora. Vor fi elaborate scenarii, ținând 
seama de tendințele sociale, schimbările 
demografice, obiectivele politice și 
previziunea tehnologică în perspectiva 
anului 2050. Având în vedere o mai bună 
înțelegere a legăturilor dintre dezvoltarea 
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teritorială și sistemul european de 
transport, între logistica ecologică,
gestionarea mobilității și evitarea 
transportului, sunt necesare modele fiabile 
pe baza cărora pot fi luate decizii raționale.

Or. en

Amendamentul 844
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea se va concentra pe mijloacele 
de evitare a inegalităților sociale în materie 
de acces la mobilitate și modul în care se 
poate îmbunătăți situația utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor. Aspecte 
economice trebuie să fie, de asemenea, 
abordate, concentrându-se asupra 
modalităților de natură să asigure 
internalizarea externalităților generate de 
mijloacele de transport pentru toate 
modurile de transport, precum și modelele 
de impozitare și tarifare. Activități de 
cercetare prospective sunt necesare pentru 
evaluarea cerințelor viitoare în materie de 
competențe și locuri de muncă.

Cercetarea se va concentra pe mijloacele 
de evitare a inegalităților sociale în materie 
de acces la mobilitate și modul în care se 
poate îmbunătăți situația utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor, precum pietonii 
și cicliștii. Aspecte economice trebuie să 
fie, de asemenea, abordate, concentrându-
se asupra modalităților de natură să asigure 
internalizarea externalităților generate de 
mijloacele de transport și mobilitate pentru 
toate modurile de transport, precum și 
modelele de impozitare și tarifare. 
Activități de cercetare prospective sunt 
necesare pentru evaluarea cerințelor 
viitoare în materie de competențe și locuri 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 845
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 846
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este de a se 
dezvolta și evalua măsuri inovatoare, 
rentabile și sustenabile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora, prin care să fie vizate 
atât CO2, cât și gazele cu efect de seră, 
altele decât CO2, și să fie puse în evidență 
soluții ecologice tehnologice și 
netehnologice, prin generarea de 
argumente care să permită să se întreprindă 
din timp acțiuni informate și eficace și să 
fie puse în rețea competențele necesare.

Obiectivul acestei activități este de a se 
dezvolta și evalua măsuri inovatoare, 
rentabile și sustenabile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora, prin care să fie vizate 
atât CO2, cât și gazele cu efect de seră și 
aerosoli, altele decât CO2, și particulele și 
să fie puse în evidență soluții ecologice 
tehnologice și netehnologice, prin 
generarea de argumente care să permită să 
se întreprindă din timp acțiuni informate și 
eficace și să fie puse în rețea competențele 
necesare.

Or. en

Amendamentul 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
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măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. Se va pune accentul pe 
ecosistemele naturale cele mai valoroase și 
pe mediile construite, precum și pe 
principalele sectoare ale societății, ale 
culturii și economiei în întreaga Europă. 
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale, costurile 
și riscurile posibile ale soluțiilor de 
geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
viață ale grupurilor vulnerabile.

măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. Se va pune accentul pe 
ecosistemele naturale cele mai valoroase, 
pe teritoriile cele mai vulnerabile, precum 
insulele, și pe mediile construite, precum și 
pe principalele sectoare ale societății, ale 
culturii și economiei în întreaga Europă. 
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale, costurile 
și riscurile posibile ale soluțiilor de 
geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
viață ale grupurilor vulnerabile.

Or. es
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Amendamentul 848
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. Se va pune accentul pe 
ecosistemele naturale cele mai valoroase și 
pe mediile construite, precum și pe 
principalele sectoare ale societății, ale 
culturii și economiei în întreaga Europă. 
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale,
costurile și riscurile posibile ale soluțiilor 

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. Se va pune accentul pe 
ecosistemele naturale cele mai valoroase și 
pe mediile construite, precum și pe 
principalele sectoare ale societății, ale 
culturii și economiei în întreaga Europă. 
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Relațiile complexe, conflictele și 
sinergiile între politicile de adaptare și de 
prevenire a riscurilor și alte opțiuni de 
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de geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
viață ale grupurilor vulnerabile.

politică climatice sectoriale vor fi studiate, 
inclusiv impactul asupra ocupării forței de 
muncă și a condițiilor de viață ale 
grupurilor vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este esențial să se studieze impactul 
regional al schimbărilor climatice asupra 
ecosistemului, resurselor de apă, 
agriculturii și silviculturii, pentru a 
analiza impactul acestora asupra vieții și 
sănătății oamenilor și a altor chestiuni 
socioeconomice, dar și să se analizeze 
influența directă și indirectă a 
schimbărilor climatice asupra dinamicii și 
capacității ecosistemului.

Or. en

Amendamentul 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1.3a. Aspecte legate de schimbările 
climatice și de gestionarea apelor
În viitor, principalele provocări pentru 
cercetarea în domeniul apei vor apărea în 
principal din necesitatea de a vedea 
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chestiunea din ce în ce mai mult în 
legătură cu problemele schimbărilor 
globale, schimbărilor climatice, cu 
însemnătatea geopolitică din ce în ce mai 
mare, precum și cu aspecte legate de 
energie și de sănătate.
Resursele de apă ar trebui considerate și 
gestionate dintr-o perspectivă globală. 
Această perspectivă include regiuni
naturale și probleme ecologice, o 
înțelegere a serviciilor ecosistemice ca 
proces, protecția calității apei de băut și 
diferitele sisteme politice și structuri 
instituționale.
Baza de cunoștințe ar trebui să cuprindă 
conceptul de „debite ecologice” și să țină 
seama de serviciile ecosistemice susținute 
de apă; subliniază că este nevoie să se 
țină seama de modificările de ciclu al apei 
în funcție de habitat și că acest fapt 
influențează procentul de apă reciclat.

Or. en

Amendamentul 851
Hermann Winkler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2. Gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și a ecosistemelor

5.2. Gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și a 
patrimoniului cultural

Or. de

Amendamentul 852
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2. Gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale și a ecosistemelor

5.2. Gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale, a resurselor tangibile ale 
patrimoniului cultural și a ecosistemelor

Or. en

Justificare

Fără includerea patrimoniului cultural în Orizont 2020, întreaga bază de conservare a 
patrimoniului cultural în Europa va fi eliminată.

Amendamentul 853
Hermann Winkler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile se confruntă cu o provocare 
majoră pentru a stabili un echilibru durabil 
între nevoile umane și mediu. Resursele 
naturale, inclusiv apa, aerul, biomasa, 
solurile fertile, biodiversitatea, 
ecosistemele și serviciile pe care le oferă 
acestea, susțin funcționarea economiei și 
calitatea vieții în Europa și în lume. La 
nivel mondial, oportunitățile de afaceri 
legate de resursele naturale ar trebui să 
depășească 2 000 miliarde EUR până în 
anul 205025 . În ciuda acestui fapt, 
ecosistemele din Europa și la nivel mondial 
sunt degradate dincolo de capacitatea 
naturii de a le regenera și resursele naturale 
și de mediu sunt supraexploatate. De 
exemplu, 1 000 km² de soluri dintre cele 
mai fertile și ecosisteme se pierd în fiecare 
an în Uniune, în timp ce un sfert din apele 
dulci sunt irosite. Menținerea acestor 
modele nu este o opțiune. Cercetarea 
trebuie să contribuie la inversarea 
tendințelor care dăunează mediului și la 
garantarea faptului că ecosistemele 

Societățile se confruntă cu o provocare 
majoră pentru a stabili un echilibru durabil 
între nevoile umane și mediu. Resursele 
naturale, inclusiv apa, aerul, biomasa, 
solurile fertile, biodiversitatea, 
ecosistemele și serviciile pe care le oferă 
acestea, precum și resursele antropogene, 
inclusiv patrimoniul cultural și peisajele 
culturale susțin funcționarea economiei și 
calitatea vieții în Europa și în lume. La 
nivel mondial, oportunitățile de afaceri 
legate de resursele naturale ar trebui să 
depășească 2 000 de miliarde de euro până 
în anul 205025 . Oportunitățile de afaceri 
care decurg din patrimoniul nostru 
cultural european, precum și din 
industria creativă, reprezintă 3,3 % din 
PIB-ul european. Numai în domeniul 
turismului în legătură cu activitățile care 
țin de patrimoniul cultural se generează o 
cifră de afaceri de 338 miliarde de euro. 
În ciuda acestui fapt, ecosistemele din 
Europa și la nivel mondial sunt degradate 
dincolo de capacitatea naturii de a le 
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continuă să asigure resursele, bunuri și 
servicii care sunt esențiale pentru 
bunăstarea și prosperitatea economică.

regenera și resursele naturale și de mediu 
sunt supraexploatate. De exemplu, 1 000 
km² de soluri dintre cele mai fertile și 
ecosisteme se pierd în fiecare an în Uniune, 
în timp ce un sfert din apele dulci sunt 
irosite. Menținerea acestor modele nu este 
o opțiune. Cercetarea trebuie să contribuie 
la inversarea tendințelor care dăunează 
mediului și la garantarea faptului că 
ecosistemele continuă să asigure resursele, 
bunuri și servicii care sunt esențiale pentru 
bunăstarea și prosperitatea economică.

Or. de

Justificare

Cifrele provin din Raportul privind competitivitatea al UE 2010.

Amendamentul 854
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile se confruntă cu o provocare 
majoră pentru a stabili un echilibru durabil 
între nevoile umane și mediu. Resursele 
naturale, inclusiv apa, aerul, biomasa, 
solurile fertile, biodiversitatea, 
ecosistemele și serviciile pe care le oferă 
acestea, susțin funcționarea economiei și 
calitatea vieții în Europa și în lume. La 
nivel mondial, oportunitățile de afaceri 
legate de resursele naturale ar trebui să 
depășească 2 000 miliarde EUR până în 
anul 2050. În ciuda acestui fapt, 
ecosistemele din Europa și la nivel mondial 
sunt degradate dincolo de capacitatea 
naturii de a le regenera și resursele naturale 
și de mediu sunt supraexploatate. De 
exemplu, 1 000 km² de soluri dintre cele 
mai fertile și ecosisteme se pierd în fiecare 
an în Uniune, în timp ce un sfert din apele 

Societățile se confruntă cu o provocare 
majoră pentru a stabili un echilibru durabil 
între nevoile umane și mediu. Resursele 
naturale, inclusiv apa, aerul, biomasa, 
solurile fertile, biodiversitatea, 
ecosistemele, precum și resursele 
artificiale, inclusiv patrimoniul cultural 
tangibil și peisajele culturale și serviciile 
pe care le oferă acestea, susțin funcționarea 
economiei și calitatea vieții în Europa și în 
lume. La nivel mondial, oportunitățile de 
afaceri legate de resursele naturale ar trebui 
să depășească 2 000 miliarde EUR până în 
anul 2050. Sectorul european al afacerilor 
asociat cu patrimoniul cultural și 
economia creativă este responsabil de 3,3 
% din PIB-ul din Europa (Raportul 
european de competitivitate 2010, p. 166; 
191), întrucât cifra de afaceri provenită 
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dulci sunt irosite. Menținerea acestor 
modele nu este o opțiune. Cercetarea 
trebuie să contribuie la inversarea 
tendințelor care dăunează mediului și la 
garantarea faptului că ecosistemele 
continuă să asigure resursele, bunuri și 
servicii care sunt esențiale pentru 
bunăstarea și prosperitatea economică.

din turism datorită activităților 
patrimoniului cultural este de 338 
miliarde de euro p.a (Direcția Patrimoniu 
Cultural, Norvegia: monumente ce 
aparțin patrimoniului cultural și clădiri 
istorice ca generatori de valoare într-o 
economie post-industrială, p. 5). În ciuda 
acestui fapt, ecosistemele din Europa și la 
nivel mondial sunt degradate dincolo de 
capacitatea naturii de a le regenera și 
resursele naturale și de mediu sunt 
supraexploatate. De exemplu, 1 000 km² de 
soluri dintre cele mai fertile și ecosisteme 
se pierd în fiecare an în Uniune, în timp ce 
un sfert din apele dulci sunt irosite. 
Menținerea acestor modele nu este o 
opțiune. Cercetarea trebuie să contribuie la 
inversarea tendințelor care dăunează 
mediului și la garantarea faptului că 
ecosistemele continuă să asigure resursele, 
bunuri și servicii care sunt esențiale pentru 
bunăstarea și prosperitatea economică.

Or. en

Justificare

Patrimoniul cultural nu are un efect prea mic asupra PIB-ului Europei. Prin urmare, 
patrimoniul cultural ar trebui să fie inclus în Orizont 2020.

Amendamentul 855
Hermann Winkler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este prin 
urmare acela de a furniza cunoștințe care să 
permită gestionarea resurselor naturale 
privind atingerea unui echilibru sustenabil 
între resursele limitate și nevoile societății 
și ale economiei.

Obiectivul acestei activități este, prin 
urmare, acela de a furniza cunoștințe care 
să permită gestionarea resurselor naturale 
și culturale privind atingerea unui 
echilibru sustenabil între resursele limitate 
și nevoile societății și ale economiei.

Or. de
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Amendamentul 856
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este prin 
urmare acela de a furniza cunoștințe care să 
permită gestionarea resurselor naturale 
privind atingerea unui echilibru sustenabil 
între resursele limitate și nevoile societății 
și ale economiei.

Obiectivul acestei activități este prin 
urmare acela de a furniza cunoștințe care să 
permită gestionarea resurselor naturale și 
culturale privind atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele neregenerabile
limitate și nevoile societății și ale 
economiei.

Or. en

Amendamentul 857
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este prin 
urmare acela de a furniza cunoștințe care să 
permită gestionarea resurselor naturale 
privind atingerea unui echilibru sustenabil 
între resursele limitate și nevoile societății 
și ale economiei.

Obiectivul acestei activități este prin 
urmare acela de a furniza cunoștințe care să 
permită gestionarea și protecția resurselor 
naturale privind atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate și nevoile 
societății și ale economiei.

Or. en

Amendamentul 858
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile societății riscă să declanșeze 
modificări ale mediului care sunt 
ireversibile și care alterează caracterul 
ecosistemelor. Este vital să anticipeze 
aceste riscuri prin evaluarea, monitorizarea 
și prognozarea impactului activităților 
umane asupra mediului, și a schimbărilor 
mediului asupra bunăstării umane. 
Cercetarea privind ecosistemele marine 
(din zonele litorale până în largul mării), 
apele dulci, ecosistemele terestre și urbane, 
inclusiv ecosistemele dependente de apele 
subterane va îmbunătăți înțelegerea noastră 
asupra interacțiunilor complexe dintre 
resursele naturale și sistemele sociale, 
economice și ecologice, inclusiv sistemele 
„puncte de basculare naturale”, și 
reziliența, sau fragilitatea, sistemelor 
umane și biologice. Ea va studia de 
asemenea modul în care funcționează 
ecosistemele și reacționează la impactul 
antropogenic, modul în care acestea pot fi 
refăcute, și în ce mod acest lucru va afecta 
economiile și bunăstarea umană. Va studia, 
de asemenea, soluții pentru a răspunde 
problemei resurselor. Aceasta va contribui 
la elaborarea de politici și practici care să 
garanteze că activitățile sociale și 
economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității.

Acțiunile societății riscă să declanșeze 
modificări ale mediului care sunt 
ireversibile și care alterează caracterul 
ecosistemelor. Este vital să anticipeze 
aceste riscuri prin evaluarea, monitorizarea 
și prognozarea impactului activităților 
umane asupra mediului, și a schimbărilor 
mediului asupra bunăstării umane. 
Cercetarea privind ecosistemele marine 
(din zonele litorale până în largul mării), 
apele dulci, ecosistemele terestre și urbane, 
inclusiv ecosistemele dependente de apele 
subterane va îmbunătăți înțelegerea noastră 
asupra interacțiunilor complexe dintre 
resursele naturale și sistemele sociale, 
economice și ecologice, inclusiv sistemele 
„puncte de basculare naturale”, și 
reziliența, sau fragilitatea, sistemelor 
umane și biologice. Ea va studia, de 
asemenea, modul în care funcționează 
ecosistemele și reacționează la impactul 
antropogenic, modul în care acestea pot fi 
refăcute, și în ce mod acest lucru va afecta 
economiile și bunăstarea umană. Va studia, 
de asemenea, soluții pentru a răspunde 
problemei resurselor. Aceasta va contribui 
la elaborarea de politici și practici care să 
garanteze că activitățile sociale și 
economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității. O mai 
bună înțelegere a determinanților de 
mediu ai sănătății și bunăstării și a 
mecanismelor de mediere este necesară 
pentru a furniza dovezi în vederea 
elaborării unor strategii eficiente de 
protecție a sănătății și pentru a furniza 
informații pentru programele și politicile 
Uniunii.
Atunci când aspectele sociale, economice 
și de mediu contribuie la o schimbare 
generală precum fenomenele de incendiu 
forestier, îmbunătățirea cunoștințelor 
reprezintă o preocupare fundamentală. O 
mai bună înțelegere a fenomenelor fizice 
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și sociale care duc la izbucnirea de 
incendii de pădure este o nevoie de 
importanță capitală. Simularea, 
colectarea și analiza de date sunt 
fundamentale pentru a alimenta sistemele 
de susținere a deciziilor bazate pe 
cercetare ca modalitate primordială de a 
preveni incendiile forestiere și de a crește 
eficiența luptei duse de acestea și de a 
combate și a reduce daunele în ceea ce 
privește potențialul uman, de mediu, 
social și economic.
Cercetarea privind ecosistemele marine 
(din zonele litorale până în largul mării), 
polare, apele dulci, ecosistemele terestre și 
urbane, inclusiv ecosistemele dependente 
de apele subterane și diversitatea 
biologică a acestora, va îmbunătăți 
înțelegerea noastră asupra interacțiunilor 
complexe dintre resursele naturale și 
sistemele sociale, economice și ecologice, 
inclusiv sistemele „puncte de basculare 
naturale”, și reziliența, sau fragilitatea, 
sistemelor umane și biologice. Ea va 
studia, de asemenea, modul în care 
funcționează ecosistemele și reacționează 
la impactul antropogenic, modul în care 
aceste impacturi pot fi minimizate, modul 
în care ecosistemele pot fi refăcute și în ce 
mod acest lucru va afecta economiile și 
bunăstarea umană. Va studia, de 
asemenea, soluții pentru a răspunde 
problemei resurselor. Aceasta va contribui 
la elaborarea de politici și practici care să 
garanteze că activitățile sociale și 
economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității.

Or. en

Amendamentul 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile societății riscă să declanșeze 
modificări ale mediului care sunt 
ireversibile și care alterează caracterul 
ecosistemelor. Este vital să anticipeze 
aceste riscuri prin evaluarea, monitorizarea 
și prognozarea impactului activităților 
umane asupra mediului, și a schimbărilor 
mediului asupra bunăstării umane. 
Cercetarea privind ecosistemele marine 
(din zonele litorale până în largul mării), 
apele dulci, ecosistemele terestre și urbane, 
inclusiv ecosistemele dependente de apele 
subterane va îmbunătăți înțelegerea noastră 
asupra interacțiunilor complexe dintre 
resursele naturale și sistemele sociale, 
economice și ecologice, inclusiv sistemele 
„puncte de basculare naturale”, și 
reziliența, sau fragilitatea, sistemelor 
umane și biologice. Ea va studia de 
asemenea modul în care funcționează 
ecosistemele și reacționează la impactul 
antropogenic, modul în care acestea pot fi 
refăcute, și în ce mod acest lucru va afecta 
economiile și bunăstarea umană. Va studia, 
de asemenea, soluții pentru a răspunde 
problemei resurselor. Aceasta va contribui 
la elaborarea de politici și practici care să 
garanteze că activitățile sociale și 
economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității.

Acțiunile societății riscă să declanșeze 
modificări ale mediului care sunt 
ireversibile și care alterează caracterul 
ecosistemelor. Este vital să anticipeze 
aceste riscuri prin evaluarea, monitorizarea 
și prognozarea impactului activităților 
umane asupra mediului, și a schimbărilor 
mediului asupra bunăstării umane. 
Cercetarea privind ecosistemele marine 
(din zonele litorale până în largul mării), 
apele dulci, ecosistemele terestre și urbane, 
inclusiv ecosistemele dependente de apele 
subterane va îmbunătăți înțelegerea noastră 
asupra interacțiunilor complexe dintre 
resursele naturale și sistemele sociale, 
economice și ecologice, inclusiv sistemele 
„puncte de basculare naturale”, și 
reziliența, sau fragilitatea, sistemelor 
umane și biologice. Ea va studia, de 
asemenea, modul în care funcționează 
ecosistemele și reacționează la impactul 
antropogenic, modul în care acestea pot fi 
refăcute, și în ce mod acest lucru va afecta 
economiile și bunăstarea umană. Va studia, 
de asemenea, soluții pentru a răspunde 
problemei resurselor. Este necesară 
inovația pentru realizarea de noi modele 
de gestionare a apelor care să garanteze 
transparența. Acestea includ: informații 
privind originea apei, distribuția egală și 
procedura pentru comercializare și 
utilizare. Aceasta va contribui la 
elaborarea de politici și practici care să 
garanteze că activitățile sociale și 
economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității.

Or. en
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Amendamentul 860
Hermann Winkler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.1 – paragraful 1 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Patrimoniul cultural reprezintă o 
componentă esențială a mediului, iar 
conservarea acestuia o contribuție 
concretă, atât în ceea ce privește 
bunăstarea umană, cât și o economie 
durabilă în Europa.

Or. de

Amendamentul 861
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.1 – paragraful 1 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, patrimoniul cultural este 
considerat drept o parte esențială a 
contextului mediului înconjurător și al 
conservării sale ca și contribuție tangibilă 
la o economie sustenabilă și la bunăstarea 
oamenilor în Europa.

Or. en

Amendamentul 862
Hermann Winkler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea va sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și ecosistemele, astfel 
încât să se evite sau să se adapteze la 
schimbările climatice și ecologice și la 
perturbările pe care le generează, 
promovând schimbări instituționale, 
economice, comportamentale și 
tehnologice în măsură să asigure 
durabilitate. Se va pune accentul pe 
politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și 
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și a 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 
coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor.

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea va sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și culturale și 
ecosistemele, astfel încât să se evite sau să 
se adapteze la schimbările climatice și 
ecologice și la perturbările pe care le 
generează, promovând schimbări 
instituționale, economice, 
comportamentale și tehnologice în măsură 
să asigure durabilitate. Se va pune accentul 
pe politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și a
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și a impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și a 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 
coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor.

Or. de

Amendamentul 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea va sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și ecosistemele, astfel 
încât să se evite sau să se adapteze la 
schimbările climatice și ecologice și la 
perturbările pe care le generează, 
promovând schimbări instituționale, 
economice, comportamentale și 
tehnologice în măsură să asigure 
durabilitate. Se va pune accentul pe 
politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și 
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și a 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 
coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor.

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea vor sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și ecosistemele, astfel 
încât să se evite sau să se adapteze la 
schimbările climatice și ecologice și la 
perturbările pe care le generează, 
promovând schimbări instituționale, 
economice, comportamentale și 
tehnologice în măsură să asigure 
durabilitate. Se va pune accentul pe 
politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și 
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și ale 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 
coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor. Disponibilitatea și 
productivitatea tuturor resurselor 
substanțiale trebuie analizate la diferite 
scări teritoriale relevante: globale, 
regionale și locale și consecințele 
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socioeconomice asociate ar trebui 
analizate pentru a elabora opțiuni pentru 
acțiuni politice.

Or. en

Amendamentul 864
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea va sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și ecosistemele, astfel 
încât să se evite sau să se adapteze la 
schimbările climatice și ecologice și la 
perturbările pe care le generează, 
promovând schimbări instituționale, 
economice, comportamentale și 
tehnologice în măsură să asigure 
durabilitate. Se va pune accentul pe 
politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și 
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și a 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea vor sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și culturale, precum și 
ecosistemele, astfel încât să se evite sau să 
se adapteze la schimbările climatice și 
ecologice și la perturbările pe care le 
generează, promovând schimbări 
instituționale, economice, 
comportamentale și tehnologice în măsură 
să asigure durabilitate. Se va pune accentul 
pe politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și 
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și ale 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 
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coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor.

coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor.

Or. en

Amendamentul 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectoare cum sunt construcțiile, industria 
chimică, automobilele, industria 
aerospațială, sectoarele utilajelor și 
instalațiilor, care generează o valoare 
adăugată totală de peste 1 000 miliarde 
EUR și asigură locuri de muncă pentru 
aproximativ 30 de milioane de oameni 
depind în ansamblu de accesul la materiile 
prime. Uniunea este autosuficientă în 
privința minereurilor pentru construcții. 
Cu toate acestea, deși Uniunea Europeană 
este unul dintre cei mai mari producători 
din lume de anumite minereuri industriale, 
ea continuă să fie un importator net al 
majorității acestora. În plus, UE este foarte 
dependentă de importurile de minereuri 
metalice și este în totalitate dependentă de 
import pentru anumite materii prime vitale.

Sectoare cum sunt construcțiile, industria 
chimică, automobilele, industria 
aerospațială, sectoarele utilajelor și 
instalațiilor, care generează o valoare 
adăugată totală de peste 1 000 miliarde 
EUR și asigură locuri de muncă pentru 
aproximativ 30 de milioane de oameni 
depind în ansamblu de accesul la materiile 
prime. Cu toate acestea, deși Uniunea 
Europeană este unul dintre cei mai mari 
producători din lume de anumite minereuri 
industriale, ea continuă să fie un importator 
net al majorității acestora. În plus, UE este 
foarte dependentă de importurile de 
minereuri metalice și este în totalitate 
dependentă de import pentru anumite 
materii prime vitale.

Or. en

Amendamentul 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Tendințele recente arată că cererea pentru 
materii prime va fi determinată de 
dezvoltarea economiilor emergente și de 
difuzarea rapidă a tehnologiilor generice 
cheie. Europa trebuie să asigure o 
gestionare durabilă și o aprovizionare 
durabilă cu materii prime din interiorul și 
în afara granițelor sale pentru toate 
sectoarele care depind de accesul la
materiile prime. Obiectivele politice pentru 
materiile prime critice sunt prezentate în 
Inițiativa privind materiile prime a 
Comisiei.

Tendințele recente arată că cererea pentru 
materii prime va fi determinată de cererea 
permanentă din partea economiilor 
dezvoltate dezvoltarea economiilor 
emergente și de difuzarea rapidă a 
tehnologiilor generice cheie. Europa 
trebuie să asigure o gestionare durabilă și o 
aprovizionare durabilă cu materii prime din 
interiorul și în afara granițelor sale pentru 
toate sectoarele care depind de materiile 
prime. Obiectivele politice pentru materiile 
prime critice sunt prezentate în Inițiativa 
privind materiile prime a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
materiile prime și dezvoltarea de soluții 
inovatoare pentru explorarea, extracția, 
prelucrarea, reciclarea și recuperarea în 
condiții ecologice și rentabile a materiilor 
prime și pentru înlocuirea acestora cu 
alternative atrăgătoare din punct de vedere 
economic, care au un impact mai redus 
asupra mediului.

Obiectivul acestei activități este 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
materiile prime și dezvoltarea de soluții 
inovatoare pentru explorarea, extracția, 
prelucrarea, eficiența resurselor, 
reutilizarea, reciclarea și recuperarea în 
condiții ecologice și rentabile a materiilor 
prime și pentru înlocuirea acestora cu 
alternative atrăgătoare din punct de vedere 
economic, care au un impact mai redus 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 868
Amalia Sartori
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
materiile prime și dezvoltarea de soluții 
inovatoare pentru explorarea, extracția, 
prelucrarea, reciclarea și recuperarea în 
condiții ecologice și rentabile a materiilor 
prime și pentru înlocuirea acestora cu 
alternative atrăgătoare din punct de vedere 
economic, care au un impact mai redus 
asupra mediului.

Obiectivul acestei activități este 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
materiile prime, atât pe uscat, cât și la 
fundul mării și dezvoltarea de soluții 
inovatoare pentru explorarea, extracția, 
prelucrarea, reciclarea și recuperarea în 
condiții ecologice și rentabile a materiilor 
prime și pentru înlocuirea acestora cu 
alternative atrăgătoare din punct de vedere 
economic, care au un impact mai redus 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea disponibilității pe termen lung a 
resurselor Uniunii și a celor mondiale, 
inclusiv accesul la minele urbane 
(depozitele de deșeuri și deșeurile miniere), 
resursele de ape adânci (de exemplu, 
exploatarea minieră a fundului mării pentru 
extragerea de pământuri rare) și 
incertitudinile asociate acestei 
disponibilități vor fi îmbunătățite. 
Societatea se va servi de aceste cunoștințe 
pentru a ajunge la o utilizare mai eficientă, 
refolosire și reciclare a materiilor prime 
rare sau care dăunează mediului. De 
asemenea, acestea vor servi la definirea 
unor norme, practici și standarde 
internaționale care să reglementeze 
explorarea, extracția și prelucrarea 

Evaluarea disponibilității pe termen lung a 
resurselor Uniunii și a celor mondiale, 
inclusiv accesul la minele urbane 
(depozitele de deșeuri și deșeurile miniere), 
resursele de ape adânci (de exemplu, 
exploatarea minieră a fundului mării pentru 
extragerea de pământuri rare), prelucrarea 
minereurilor și a subproduselor acestora 
și incertitudinile asociate acestei 
disponibilități vor fi îmbunătățite. 
Societatea se va servi de aceste cunoștințe 
pentru a ajunge la o utilizare mai eficientă, 
refolosire și reciclare a materiilor prime 
rare sau care dăunează mediului. De 
asemenea, acestea vor servi la definirea 
unor norme, practici și standarde 
internaționale care să reglementeze 
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resurselor, (inclusiv practici în utilizarea 
terenului și amenajarea teritoriului marin) 
după moduri economice viabile, care 
respectă mediul și acceptabile din punct de 
vedere social.

explorarea, extracția și prelucrarea 
resurselor, (inclusiv practici în utilizarea 
terenului și amenajarea teritoriului marin) 
după moduri economice viabile, care 
respectă mediul și acceptabile din punct de 
vedere social. Cooperarea internațională, 
inclusiv cooperarea pentru o mai bună 
dezvoltare a guvernanței resurselor 
internaționale și cooperarea între 
expertizele naționale în domeniul 
geologiei vor fi relevante în acest context 
și vor fi continuate.

Or. en

Amendamentul 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.3.2. Promovarea aprovizionării și 
utilizării durabile a materiilor prime, 
inclusiv explorarea, extracția, tratarea, 
reciclarea și recuperarea

5.3.2. Promovarea aprovizionării eficiente, 
a utilizării și a reutilizării durabile a 
materiilor prime, inclusiv explorarea, 
extracția, tratarea, eficiența resurselor, 
reutilizarea, reciclarea și regenerarea

Or. en

Amendamentul 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea sunt necesare pe 
durata întregului ciclu de viață al 

Cercetarea și inovarea sunt necesare pe 
durata întregului ciclu de viață al 
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materiilor, pentru a garanta o aprovizionare 
și o gestiune accesibile, fiabile și durabile a 
materiilor prime esențiale pentru industria 
europeană. Dezvoltarea și utilizarea de 
tehnologii viabile din punct de vedere 
economic, ecologice și acceptabile din 
punct de vedere social pentru prospectare, 
extracție și prelucrare vor încuraja 
utilizarea eficientă a resurselor. Ele vor 
contribui, de asemenea, la exploatarea 
potențialului minelor urbane. În plus, 
tehnologii, modele de afaceri și procese noi 
și viabile din punct de vedere economic de 
reciclare și recuperare a materialelor, vor 
contribui, de asemenea, la reducerea 
dependenței Uniunii privind aprovizionarea 
cu materii prime primare. Aceasta va 
include necesitatea de a prelungi durata de 
utilizare și de a ameliora calitatea reciclării 
și recuperării materialelor, precum și 
necesitatea de a reduce în mod drastic 
irosirea resurselor. O abordare bazată pe 
întregul ciclu de viață va fi adoptată, de la 
aprovizionarea cu materii prime 
disponibile până la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului, cu cerințe minime de 
energie și resurse.

materiilor, pentru a garanta o aprovizionare 
și o gestiune accesibile, fiabile și durabile a 
materiilor prime esențiale pentru industria 
europeană. Dezvoltarea și utilizarea de 
tehnologii viabile din punct de vedere 
economic, ecologice și acceptabile din 
punct de vedere social pentru prospectare, 
extracție, prelucrare și reciclare vor 
încuraja utilizarea eficientă a resurselor. 
Ele vor contribui, de asemenea, la 
exploatarea potențialului minelor urbane. 
În plus, tehnologii, modele de afaceri și 
procese noi și viabile din punct de vedere 
economic de reciclare și recuperare a 
materialelor, vor contribui, de asemenea, la 
reducerea dependenței Uniunii privind 
aprovizionarea cu materii prime primare. 
Aceasta va include necesitatea de a 
prelungi durata de utilizare și de a ameliora 
calitatea reciclării și recuperării 
materialelor, precum și necesitatea de a 
reduce în mod drastic irosirea resurselor. O 
abordare bazată pe întregul ciclu de viață 
va fi adoptată, de la aprovizionarea cu 
materii prime disponibile până la sfârșitul 
ciclului de viață al produsului, cu cerințe 
minime de energie și resurse.

Or. en

Amendamentul 872
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea sunt necesare pe 
durata întregului ciclu de viață al 
materiilor, pentru a garanta o aprovizionare 
și o gestiune accesibile, fiabile și durabile a 
materiilor prime esențiale pentru industria 
europeană. Dezvoltarea și utilizarea de 
tehnologii viabile din punct de vedere 
economic, ecologice și acceptabile din 

Cercetarea și inovarea sunt necesare pe 
durata întregului ciclu de viață al 
materiilor, pentru a garanta o aprovizionare 
și o gestiune accesibile, fiabile și durabile a 
materiilor prime esențiale pentru industria 
europeană. Dezvoltarea și utilizarea de 
tehnologii viabile din punct de vedere 
economic, ecologice și acceptabile din 
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punct de vedere social pentru prospectare, 
extracție și prelucrare vor încuraja 
utilizarea eficientă a resurselor. Ele vor 
contribui, de asemenea, la exploatarea 
potențialului minelor urbane. În plus, 
tehnologii, modele de afaceri și procese noi 
și viabile din punct de vedere economic de 
reciclare și recuperare a materialelor, vor 
contribui, de asemenea, la reducerea 
dependenței Uniunii privind aprovizionarea 
cu materii prime primare. Aceasta va 
include necesitatea de a prelungi durata de 
utilizare și de a ameliora calitatea reciclării 
și recuperării materialelor, precum și 
necesitatea de a reduce în mod drastic 
irosirea resurselor. O abordare bazată pe 
întregul ciclu de viață va fi adoptată, de la 
aprovizionarea cu materii prime 
disponibile până la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului, cu cerințe minime de
energie și resurse.

punct de vedere social pentru prospectare, 
extracție și prelucrare vor încuraja 
utilizarea eficientă a resurselor. Ele vor 
contribui, de asemenea, la exploatarea 
potențialului minelor urbane. În plus, 
tehnologii, modele de afaceri și procese noi 
și viabile din punct de vedere economic de 
reciclare și recuperare a materialelor, vor 
contribui, de asemenea, la reducerea 
dependenței Uniunii privind aprovizionarea 
cu materii prime primare. Aceasta va 
include necesitatea de a prelungi durata de 
utilizare și de a ameliora calitatea reciclării 
și recuperării materialelor, precum și 
necesitatea de a reduce în mod drastic atât 
consumul normal, cât și irosirea acestor 
resurse. O abordare bazată pe întregul 
ciclu de viață va fi adoptată, de la 
aprovizionarea cu materii prime 
disponibile până la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului, cu cerințe minime de 
energie și resurse.

Or. en

Justificare

Obiectivul aplicării inovării întregului lanț de valori ale materiilor prime nu este de a reduce 
drastic utilizarea/consumul de materii prime, ci de a asigura că ele rămân în economie, fiind 
reciclate și reutilizate la funcționalitatea lor inițială (i.e. „economia circulară”). În următorii 
10 ani, pare a fi dificilă „reducerea drastică a consumului normal” de materii prime. 
Competitivitatea la nivel mondial ar trebui, de asemenea, luată considerare.

Amendamentul 873
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.3 – paragraful 1 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În această privință, ar trebui luată în 
considerare creșterea dependenței 
industriei chimice europene de sursele 
externe de petrol și de gaze naturale ca 
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materii prime chimice. Industria chimică 
europeană a devenit din ce în ce mai 
interesată în ultimii ani de utilizarea 
cărbunelui ca materie primă chimică. 
Utilizarea cărbunelui în alte scopuri decât 
cele energetice poate oferi perspective de 
dezvoltare pe termen lung multor situri 
chimice europene, având în vedere 
diminuarea rezervelor globale de petrol și 
instabilitățile politice din țările 
producătoare. Pe viitor, tehnologiile și 
fabricile de procesare ar trebui dezvoltate, 
ceea ce ar face sursele alternative de 
hidrocarburi precum resursele de cărbune 
utile pentru industria chimică europeană.

Or. en

Amendamentul 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tranziția necesară către o economie mai 
independentă și mai eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor va necesita 
schimbări socio-economice și culturale, 
comportamentale și instituționale. Pentru a 
aborda problema tot mai importantă a 
penuriei de competențe în sectorul 
materiilor prime din Uniune (inclusiv 
industriile extractive europene), vor fi 
încurajate parteneriate mai eficace între 
universități, institutele de studii geologice 
și întreprinderi. Acest lucru va fi, de 
asemenea, esențial pentru a sprijini 
dezvoltarea de competențe ecologice 
inovatoare. În plus, publicul nu a fost încă 
suficient sensibilizat cu privire la 
importanța materiilor prime interioare 
pentru economia europeană. Pentru a 
facilita modificările structurale necesare, 

Tranziția necesară către o economie mai 
independentă și mai eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor va necesita 
schimbări socioeconomice și culturale, 
comportamentale și instituționale. Pentru a 
aborda problema tot mai importantă a 
penuriei de competențe în sectorul 
materiilor prime din Uniune (inclusiv 
industriile extractive europene), vor fi 
încurajate parteneriate mai eficace între 
universități, institutele de studii geologice 
și întreprinderi. Acest lucru va fi, de 
asemenea, esențial pentru a sprijini 
dezvoltarea de competențe ecologice 
inovatoare. În plus, publicul nu a fost încă 
suficient sensibilizat cu privire la 
importanța materiilor prime pentru 
economia europeană. Pentru a facilita 
modificările structurale necesare, 
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cercetarea și inovarea vor avea ca scop să 
confere mai multă putere cetățenilor, 
factorilor de decizie politică, practicienilor 
și instituțiilor.

cercetarea și inovarea vor avea ca scop să 
confere mai multă putere cetățenilor, 
factorilor de decizie politică, practicienilor 
și instituțiilor.

Or. en

Amendamentul 875
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.4 – subpunctul 5.4.1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate formele de inovare, progresive sau 
radicale, care combină aspecte tehnologice, 
organizaționale, societale, 
comportamentale, comerciale și politice și 
care favorizează implicarea societății 
civile, vor fi susținute. Acestea vor sta la 
baza unei economii mai circulare, reducând 
în același timp repercusiunile asupra 
mediului și ținând cont de efectele de recul 
asupra mediului. Aceasta va include 
modele de afaceri, simbioză industrială, 
sisteme produse-servicii, proiectarea 
produselor, integralitatea ciclului de viață 
și abordările care privilegiază reciclarea pe 
tot parcursul ciclului de viață. Scopul va fi 
acela de a îmbunătăți eficiența resurselor 
prin reducerea, în termeni absoluți, a 
intrărilor, deșeurilor și a evacuării de 
substanțe nocive de-a lungul lanțului 
valoric și a promova reutilizarea, reciclarea 
și substituirea resurselor. O atenție 
deosebită va fi acordată facilitării tranziției 
de la cercetare la piață, care să implice 
industria și în special IMM-urile, de la 
dezvoltarea de prototipuri la introducerea și 
replicarea pe piață. Crearea de rețele între 
ecoinovatori va urmări, de asemenea, să 
îmbunătățească difuzarea cunoștințelor și 
să coreleze mai bine oferta cu cererea

Toate formele de inovare, progresive sau 
radicale, care combină aspecte tehnologice, 
organizaționale, societale, 
comportamentale, comerciale și politice și 
care favorizează implicarea societății 
civile, vor fi susținute. Acestea vor sta la 
baza unei economii mai circulare, reducând 
în același timp repercusiunile asupra 
mediului și ținând cont de efectele de recul 
asupra mediului. Aceasta va include 
modele de afaceri, simbioză industrială, 
sisteme produse-servicii, proiectarea 
produselor, integralitatea ciclului de viață 
și abordările care privilegiază reciclarea pe 
tot parcursul ciclului de viață. Scopul va fi 
acela de a îmbunătăți eficiența resurselor 
prin reducerea, în termeni absoluți, a 
intrărilor, deșeurilor și a evacuării de 
substanțe nocive de-a lungul lanțului 
valoric și a promova reutilizarea, reciclarea 
și substituirea resurselor. O atenție 
deosebită va fi acordată facilitării tranziției 
de la cercetare la piață, care să implice 
industria și în special IMM-urile, de la 
dezvoltarea de prototipuri la introducerea 
pe piață la prețuri competitive și replicarea 
pe piață. Crearea de rețele între 
ecoinovatori va urmări, de asemenea, să 
îmbunătățească difuzarea cunoștințelor și 
să coreleze mai bine oferta cu cererea
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Or. it

Amendamentul 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme complete de observare și sistemele 
informatice în materie de mediu sunt 
esențiale pentru a asigura furnizarea datelor 
și informațiilor necesare pe termen lung 
pentru a aborda această provocare. Aceste 
sisteme vor fi utilizate pentru a evalua și 
estima condiția, starea și tendințele 
climatice, resursele naturale, inclusiv 
materiile prime, ecosistemele și serviciile 
ecosistemice, precum și pentru a evalua 
politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor de carbon și de atenuare și de 
adaptare la schimbările climatice în toate 
sectoarele economiei. Informațiile și 
cunoștințele obținute datorită acestor 
sisteme vor fi utilizate pentru a promova o 
utilizare inteligentă a resurselor strategice; 
pentru a sprijini elaborarea unor politici 
bazate pe date concrete; pentru a încuraja 
noile servicii ecologice și climatice; și 
pentru a crea noi posibilități pe piețele 
mondiale.

Sistemele complete de observare și 
sistemele informatice în materie de mediu 
sunt esențiale pentru a asigura furnizarea 
datelor și informațiilor necesare pe termen 
lung pentru a aborda această provocare. 
Aceste sisteme vor fi utilizate pentru a 
evalua și estima condiția, starea și 
tendințele climatice, resursele naturale, 
inclusiv materiile prime, ecosistemele și 
serviciile ecosistemice, precum și pentru a 
evalua politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor de carbon și de atenuare și de 
adaptare la schimbările climatice în toate 
sectoarele economiei. Informațiile și 
cunoștințele obținute datorită acestor 
sisteme vor fi utilizate pentru a promova o 
utilizare inteligentă a resurselor strategice; 
pentru a sprijini elaborarea unor politici 
bazate pe date concrete; pentru a încuraja 
noile servicii ecologice și climatice; pentru 
a susține tehnologiile digitale pentru 
monitorizarea, urmărirea și gestionarea 
resurselor de apă prin satelit; și pentru a 
crea noi posibilități pe piețele mondiale.

Or. en

Amendamentul 877
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5.5.a. Dezvoltarea inovării în eficiența 
energetică și reciclare
Scopul este de a promova cercetarea și 
inovarea în domeniul eficienței 
energetice, acordând o atenție deosebită 
reciclării și reutilizării produselor și 
materialelor din deșeuri. Aceasta poate fi 
stimulată prin stabilirea de centre pentru 
tehnologii de inovare cu scopul de a 
sprijini extracția, reciclarea și reutilizarea 
de materiale și printr-o cooperare 
regională mai consolidată în ceea ce 
privește metodele și procesele de 
gestionare a deșeurilor.

Or. en

Amendamentul 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure

6. Înțelegerea societăților europene și a 
schimbărilor societale

Or. en

Amendamentul 879
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure

6. Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și reflective
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Amendamentul 880
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în domeniul științelor
umaniste, precum științele politice și 
sociale, are un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, metode și 
concepte calitative și elaborarea unor 
instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale, dar 
și a drepturilor omului, a păcii și a 
stabilității internaționale.

Or. en

Amendamentul 881
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în domeniul științelor
sociale și umaniste va avea un rol 
important de jucat în acest context. 
Definirea, monitorizarea și evaluarea 
obiectivelor, strategiilor și politicilor 
europene vor necesita activități de 
cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 882
Philippe Lamberts
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
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egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Studiile privind metodele de cercetare 
deschisă ar trebui, de asemenea, să 
permită o evidențiere a valorii adăugate 
atât din punct de vedere al eficienței în 
materie de inovare și de invenții, cât și al 
maximizării participării unei multitudini 
de actori diverși la efortul de inovare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale

Or. fr

Amendamentul 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare.

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
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Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în domeniul științelor 
sociale și umaniste ar putea avea un rol 
important de jucat în acest context. 
Definirea, monitorizarea și evaluarea 
obiectivelor, strategiilor și politicilor 
europene vor necesita activități de 
cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare.
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în domeniul științelor
sociale și umaniste are un rol important de 
jucat în acest context. Definirea, 
monitorizarea și evaluarea obiectivelor, 
strategiilor și politicilor europene vor 
necesita activități de cercetare axate pe 
sisteme de informații statistice de înaltă 
calitate, și elaborarea unor instrumente 
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factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

adaptate care să permită factorilor de 
decizie să evalueze impactul și eficacitatea 
măsurilor preconizate, în special în 
favoarea incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 885
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, elaborării indicatorilor, 
progreselor tehnologice, soluțiilor 
organizatorice și noilor forme de 
colaborare și co-creare. Cercetarea, printre 
alte activități, sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020, precum și alte 
politici externe ale Uniunii. Cercetarea în 
domeniul științelor umaniste ar putea avea 
un rol important de jucat în acest context. 
Definirea, monitorizarea și evaluarea 
obiectivelor, strategiilor și politicilor 
europene vor necesita activități de 
cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

Or. en

Justificare

Pentru claritatea textului.
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Amendamentul 886
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică și 
politică, de a combate sărăcia, consolidarea 
drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în științele umaniste ar 
putea avea un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate, și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

În acest context, obiectivul este de a 
favoriza incluziunea socială, economică, 
civică și politică, de a combate sărăcia, 
consolidarea drepturilor omului, 
incluziunea digitală și educațională, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în domeniul științelor 
umaniste are un rol important de jucat în 
acest context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate și metode 
calitative de analiză și elaborarea unor 
instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Este important să se includă științele 
sociale și umaniste (SSU) ca o provocare 
independentă cu cel puțin un buget 
semnificativ, la fel ca în programul-cadru 
anterior. Uniunea Europeană trece 
printr-o provocare politică, economică și 
socială importantă care trebuie abordată 
cu maximă responsabilitate și rigoare. 
Dacă provocarea-cheie pentru Europa 
este „de a stabiliza sistemul financiar și 
economic pe termen scurt, luând în 
același timp măsuri de creare a unor 
oportunități economice de mâine”, ea ar 
trebui abordată ca o provocare care se 
adresează unor probleme importante 
precum educația, ocuparea forței de 
muncă, tineretul etc., care necesită 
cunoștințe SSU specializate la nivel 
european. Ar trebui să sprijine societățile 
creative în promovarea cercetării și 
inovării industriilor și creșterea valorii 
patrimoniului istoric și cultural precum 
instruirea și cercetarea în discipline 
asociate cu cultura și creativitatea vor 
asigura capabilități care sprijină 
economia bazată pe cunoștințe, conferind 
valoare. 

Or. en

Amendamentul 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.1. Promovarea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii

6.1.1. Promovarea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii ținând 
cont de diversitatea economică și socială 
europeană și de dinamica schimbării sale
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Or. en

Amendamentul 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.1 – paragraful 1 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principalele provocări societale nu sunt 
abstracte, ele au o dimensiune teritorială. 
În plus, având în vedere importanța 
problematicii urbane în ceea ce privește 
creativitatea, inovarea, problemele 
sociale, economice, culturale și de mediu, 
este nevoie să se acorde o atenție 
deosebită acestor provocări.

Or. en

Amendamentul 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.2. Construirea unor societăți rezistente 
și favorabile incluziunii în Europa

6.1.2. Construirea unor societăți rezistente 
și favorabile incluziunii în Europa, prin 
consolidarea bazei de cunoștințe în 
domenii cum ar fi inegalitățile, evoluțiile 
demografice și familiale, mobilitatea, 
politicile educaționale și sociale, precum 
și cetățenia

Or. en
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Amendamentul 891
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, teritoriilor, religiilor, culturilor 
și valorilor. Aceasta implică o bună 
înțelegere a istoriei integrării europene. Pe 
de altă parte, înțelegerea dificultăților și 
oportunităților care rezultă din preluarea 
TIC, atât la nivel individual cât și colectiv, 
este importantă pentru a deschide noi căi 
de inovare favorabilă incluziunii. Este 
esențial să se identifice modalități de a 
adapta și îmbunătăți sistemele de protecție 
socială europene, serviciile publice și mai 
general dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor cheie care 
reprezintă fundamentele legăturilor sociale, 
precum familia, locul de muncă, educația și 
ocuparea forței de muncă și care contribuie 

Înțelegerea transformărilor sociale, politice 
și culturale survenite în Europa necesită 
analiza evoluției practicilor și așteptărilor 
în schimbare în ceea ce privește 
democrația, precum și evoluția istorică a 
identităților, a diversității, a teritoriilor, a
religiilor, a culturilor și a valorilor. 
Aceasta implică o bună înțelegere a istoriei 
integrării europene. Pe de altă parte, 
înțelegerea dificultăților și a oportunităților 
care rezultă din preluarea TIC, atât la nivel 
individual cât și colectiv, este importantă 
pentru a deschide noi căi de inovare 
favorabilă incluziunii. Este esențial să se 
identifice modalități de a adapta și 
îmbunătăți sistemele de protecție socială 
europene, serviciile publice și mai general 
dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor-cheie 
care reprezintă fundamentele legăturilor 
sociale, precum familia, locul de muncă, 
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la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene. 

educația și ocuparea forței de muncă și care 
contribuie la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și a
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene. 

Or. fr

Amendamentul 892
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, teritoriilor, religiilor, culturilor 
și valorilor. Aceasta implică o bună 
înțelegere a istoriei integrării europene. Pe 
de altă parte, înțelegerea dificultăților și 
oportunităților care rezultă din preluarea 
TIC, atât la nivel individual cât și colectiv, 
este importantă pentru a deschide noi căi 
de inovare favorabilă incluziunii. Este 
esențial să se identifice modalități de a 
adapta și îmbunătăți sistemele de protecție 
socială europene, serviciile publice și mai 
general dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, a teritoriilor, a limbilor, a
religiilor, a culturilor și a valorilor. 
Aceasta implică o bună înțelegere a istoriei 
integrării europene. Pe de altă parte, 
înțelegerea dificultăților și oportunităților 
care rezultă din preluarea TIC, atât la nivel 
individual cât și colectiv, este importantă 
pentru a deschide noi căi de inovare 
favorabilă incluziunii. Este esențial să se 
identifice modalități de a adapta și a
îmbunătăți sistemele de protecție socială 
europene, serviciile publice și mai general 
dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
diversitatea lingvistică și dezvoltarea 
multilingvismului, circulația ideilor și 
credințelor și combinația de principii și de 
practici în materie de reciprocitate, 
convergență și egalitate. Cercetarea va 
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prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor cheie care 
reprezintă fundamentele legăturilor sociale, 
precum familia, locul de muncă, educația și 
ocuparea forței de muncă și care contribuie 
la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene. 

analiza modul în care populațiile 
vulnerabile pot participa pe deplin la 
societate și democrație, mai ales prin 
dobândirea diferitelor competențe, în 
special lingvistice, și protecția drepturilor 
omului. Va fi astfel esențial să se analizeze 
modul în care sistemele politice răspund 
sau nu la astfel de evoluții ale societății și 
evoluează de asemenea la rândul lor. 
Cercetarea va trata, de asemenea, evoluția 
sistemelor-cheie care reprezintă 
fundamentele legăturilor sociale, precum 
familia, locul de muncă, educația și 
ocuparea forței de muncă și care contribuie 
la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și a
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene. 

Or. fr

Amendamentul 893
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înțelegerea transformărilor sociale
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, teritoriilor, religiilor, culturilor 
și valorilor. Aceasta implică o bună 
înțelegere a istoriei integrării europene. Pe 
de altă parte, înțelegerea dificultăților și 
oportunităților care rezultă din preluarea 
TIC, atât la nivel individual cât și colectiv, 
este importantă pentru a deschide noi căi 
de inovare favorabilă incluziunii. Este 
esențial să se identifice modalități de a 
adapta și îmbunătăți sistemele de protecție 
socială europene, serviciile publice și mai 
general dimensiunea „securitate socială” a 

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, a teritoriilor, a religiilor, a
culturilor și a valorilor. Aceasta implică o 
bună înțelegere a istoriei integrării 
europene. Pe de altă parte, înțelegerea 
dificultăților și oportunităților care rezultă 
din preluarea TIC, atât la nivel individual 
cât și colectiv, este importantă pentru a 
deschide noi căi de inovare favorabilă 
incluziunii. Este esențial să se identifice 
modalități de a adapta și îmbunătăți 
sistemele de protecție socială europene, 
serviciile publice și mai general 



PE492.826v02-00 102/175 AM\909647RO.doc

RO

politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor cheie care 
reprezintă fundamentele legăturilor sociale, 
precum familia, locul de muncă, educația și 
ocuparea forței de muncă și care contribuie 
la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene.

dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică intra și inter-
generații . Cercetarea va analiza modul în 
care societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor-cheie
care reprezintă fundamentele legăturilor 
sociale, precum familia, locul de muncă, 
educația și ocuparea forței de muncă și care 
contribuie la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene.

Or. en

Amendamentul 894
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, teritoriilor, religiilor, culturilor 
și valorilor. Aceasta implică o bună 

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
și spiritul civic, precum și evoluția istorică 
a identităților, a diversității, a teritoriilor, a
religiilor, a limbilor, a culturilor și a
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înțelegere a istoriei integrării europene. Pe 
de altă parte, înțelegerea dificultăților și 
oportunităților care rezultă din preluarea 
TIC, atât la nivel individual cât și colectiv, 
este importantă pentru a deschide noi căi 
de inovare favorabilă incluziunii. Este 
esențial să se identifice modalități de a 
adapta și îmbunătăți sistemele de protecție 
socială europene, serviciile publice și mai 
general dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor cheie care 
reprezintă fundamentele legăturilor sociale, 
precum familia, locul de muncă, educația și 
ocuparea forței de muncă și care contribuie 
la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene.

valorilor. Aceasta implică o bună 
înțelegere a istoriei Europei și a integrării 
europene. Pe de altă parte, înțelegerea 
dificultăților și oportunităților care rezultă 
din preluarea TIC, atât la nivel individual 
cât și colectiv, este importantă pentru a 
deschide noi căi de inovare favorabilă 
incluziunii. Este esențial să se identifice 
modalități de a adapta și îmbunătăți 
sistemele de protecție socială europene, 
înțelegerea sferei publice europene, 
serviciile publice și mai general 
dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor-cheie
care reprezintă fundamentele legăturilor 
sociale, precum familia, locul de muncă, 
educația și ocuparea forței de muncă și care 
contribuie la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene.

Or. en

Amendamentul 895
Fiona Hall, Kent Johansson
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, teritoriilor, religiilor, culturilor 
și valorilor. Aceasta implică o bună 
înțelegere a istoriei integrării europene. Pe 
de altă parte, înțelegerea dificultăților și 
oportunităților care rezultă din preluarea 
TIC, atât la nivel individual cât și colectiv, 
este importantă pentru a deschide noi căi 
de inovare favorabilă incluziunii. Este 
esențial să se identifice modalități de a 
adapta și îmbunătăți sistemele de protecție 
socială europene, serviciile publice și mai 
general dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor cheie care 
reprezintă fundamentele legăturilor sociale, 
precum familia, locul de muncă, educația și 
ocuparea forței de muncă și care contribuie 
la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației și 
demografiei în evoluția viitoare a 

Înțelegerea transformărilor sociale 
survenite în Europa necesită analiza 
evoluției practicilor și așteptărilor în 
schimbare în ceea ce privește democrația, 
precum și evoluția istorică a identităților, a 
diversității, a teritoriilor, a religiilor, a
culturilor și a valorilor. Aceasta implică o 
bună înțelegere a istoriei integrării 
europene. Pe de altă parte, înțelegerea 
dificultăților și oportunităților care rezultă 
din preluarea TIC, atât la nivel individual 
cât și colectiv, este importantă pentru a 
deschide noi căi de inovare favorabilă 
incluziunii. Este esențial să se identifice 
modalități de a adapta și îmbunătăți 
sistemele de protecție socială europene, 
serviciile publice și mai general 
dimensiunea „securitate socială” a 
politicilor în scopul de a realiza coeziunea 
socială și pentru a promova egalitatea și 
solidaritatea economică între generații. 
Cercetarea va analiza modul în care 
societățile și politicile vor deveni mai 
europene în sens larg, prin evoluția 
identităților, culturilor și valorilor, 
circulația ideilor și credințelor și 
combinația de principii și de practici în 
materie de reciprocitate, convergență și 
egalitate. Cercetarea va analiza modul în 
care populațiile vulnerabile pot participa pe 
deplin la societate și democrație, mai ales 
prin dobândirea diferitelor competențe și 
protecția drepturilor omului. Va fi astfel 
esențial să se analizeze modul în care 
sistemele politice răspund sau nu la astfel 
de evoluții ale societății și evoluează de 
asemenea la rândul lor. Cercetarea va trata, 
de asemenea, evoluția sistemelor-cheie
care reprezintă fundamentele legăturilor 
sociale, precum familia, locul de muncă, 
educația și ocuparea forței de muncă și care 
contribuie la combaterea sărăciei. Va lua în 
considerare importanța migrației – inclusiv 
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politicilor europene. schimbările climatice asociate migrației –
și demografiei în evoluția viitoare a 
politicilor europene.

Or. en

Amendamentul 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.2a. Eforturile de impunere a unor 
modele europene de coeziune socială și 
bunăstare ca standarde de referință 
internaționale
Europa și Uniunea au dezvoltat o 
combinație mai curând specifică decât 
unică de progrese economice, politici 
sociale destinate unui înalt nivel de 
coeziune socială, valori culturale 
umanistice folosite în comun care 
îmbrățișează democrația și normele de 
drept comun, drepturile omului, respectul 
și conservarea diversității patrimoniului 
cultural, precum și promovarea educației 
și a științei, a artelor și a științelor 
umaniste ca factori fundamentali ai 
progresului social și economic și ai 
bunăstării. Acest „model social european” 
a contribuit într-un anumit mod la 
conturarea unității Europei și a rolului 
său internațional.
Globalizarea și demografia, precum și 
însăși integrarea europeană și 
schimbarea mediului economic și 
financiar internațional, pot fi percepute 
acum atât ca provocări majore, cât și ca 
factori de conturare a diversității și a 
viitorului modelelor sociale europene de 
dezvoltare economică.
Cercetarea care poate contribui cu noi 
cunoștințe și la înțelegerea de către noi a 
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acelor factori și provocări pe teritoriul 
Europei și a modului în care politicile 
publice pot interacționa și contribui la 
sustenabilitatea obiectivelor noastre 
majore sociale și economice este, prin 
urmare, o prioritate de abordat.
Ar trebui luate în considerare punctele de 
referință ale dinamicii societăților și 
economiilor europene, în vederea 
consolidării unității și caracterului 
cuprinzător al Europei, ca factori 
fundamentali ai progresului economic și 
social, evaluând și comparând politicile 
publice cu varietatea de provocări de pe 
teritoriul Europei, înțelegând noile
condiții și oportunități pentru o integrare 
europeană mai mare, evaluând rolul 
modelului european și al componentelor 
și sinergiilor sale sociale, culturale și 
economice ca surse de avantaje 
comparative ale Uniunii la nivel mondial .

Or. en

Amendamentul 897
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificitatea istorică, politică, socială și 
culturală a Europei se confruntă din ce în 
ce mai mult cu impactul schimbărilor 
globale. Pentru a dezvolta în continuare 
acțiunea sa externă în vecinătatea sa și mai 
departe, precum și rolul său de actor 
global, Europa trebuie să-și îmbunătățească 
capacitatea de a defini, prioritiza, explica, 
evalua și promova obiectivele politicilor 
sale cu alte regiuni și societăți ale lumii, în 
scopul promovării cooperării sau prevenirii 
sau rezolvării conflictelor. În acest sens, 

Specificitatea istorică, politică, socială și 
culturală a Europei se confruntă din ce în 
ce mai mult cu impactul schimbărilor 
globale. Pentru a dezvolta în continuare 
acțiunea sa externă în vecinătatea sa și mai 
departe, precum și rolul său de actor 
global, Europa trebuie să-și îmbunătățească 
capacitatea și baza de cunoștințe pentru a
defini, prioritiza, explica, evalua și 
promova obiectivele politicilor sale cu alte 
regiuni și societăți ale lumii, în scopul 
promovării cooperării sau prevenirii sau 
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aceasta trebuie, de asemenea, să-și 
îmbunătățească capacitatea de a anticipa 
evoluția și efectele globalizării și de a 
răspunde la acestea. Acest lucru necesită o 
mai bună înțelegere a istoriei, culturii și 
sistemelor politico-economice din alte 
regiuni ale lumii, precum și rolul și 
influența actorilor transnaționali. În cele 
din urmă, Europa trebuie, de asemenea, să 
contribuie în mod eficient la guvernanța 
globală în domenii cheie precum comerțul, 
dezvoltarea, munca, cooperarea 
economică, drepturile omului, apărarea și 
securitatea. Ea trebuie să dispună în acest 
sens de un potențial de a construi noi 
capacități, fie în ceea ce privește 
instrumentele, sistemele și instrumentele de 
analiză, fie în materie de diplomație în 
arena internațională informală și formală 
cu actorii guvernamentali și 
neguvernamentali.

rezolvării conflictelor. În acest sens, 
aceasta trebuie, de asemenea, să-și 
îmbunătățească baza de cunoștințe privind 
conflictele, prelucrarea conflictului și 
cooperarea și capacitatea de a anticipa 
evoluția și efectele globalizării și de a 
răspunde la acestea. Acest lucru necesită o 
mai bună înțelegere a istoriei, culturii și 
sistemelor politico-economice din alte 
regiuni ale lumii, precum și rolul și 
influența actorilor transnaționali. În cele 
din urmă, Europa trebuie, de asemenea, să 
contribuie în mod eficient la guvernanța 
globală în domenii cheie precum comerțul, 
dezvoltarea, munca, cooperarea 
economică, drepturile omului, prevenirea 
conflictelor, consolidarea păcii și
securitatea. Ea trebuie să dispună în acest 
sens de un potențial de a construi noi 
capacități, fie în ceea ce privește 
instrumentele, sistemele și instrumentele de 
analiză, fie în materie de diplomație în 
arena internațională informală și formală 
cu actorii guvernamentali și 
neguvernamentali.

Or. en

Amendamentul 898
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.4. Reducerea discrepanței în materie de 
cercetare și inovare în Europa. Există 
diferențe importante între regiunile Europei 
în domeniul cercetării și inovării, care 
trebuie să fie abordate. Măsurile vor avea 
ca scop stimularea excelenței și inovării și 
vor fi distincte, complementare și sinergice 
cu politici și acțiuni ale fondurilor politicii 
de coeziune. Acestea includ:

6.1.4. Reducerea discrepanței în materie de 
cercetare și inovare în Europa
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Există diferențe importante între regiunile 
Europei în domeniul cercetării și inovării, 
care trebuie să fie abordate. Măsurile vor 
avea ca scop stimularea excelenței și 
inovării, recunoscând necesitatea de a 
sprijini și susține consolidarea capacității, 
în special infrastructurile de cercetare și 
dezvoltarea capitalului uman în statele 
membre UE-12. Aceste măsuri vor fi 
distincte, complementare și sinergice cu 
politici și acțiuni ale fondurilor politicii de 
coeziune. Acestea includ:

Or. en

Amendamentul 899
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– punerea în legătură și în concurență a 
instituțiilor emergente, centrelor de 
excelență și regiunilor inovatoare în statele 
membre mai puțin dezvoltate cu 
omoloagele lor renumite la scară 
internațională din alte părți ale Europei. 
Acest lucru se va realiza în special prin 
formarea de echipe între instituții excelente 
de cercetare și regiuni mai puțin dezvoltate, 
înfrățiri, schimburi de personal, expertiză 
și asistență specializată și elaborarea de 
strategii comune pentru stabilirea centrelor 
de excelență care pot fi sprijinite de 
fondurile politicii de coeziune în regiuni 
mai puțin dezvoltate. Crearea de legături cu 
clusterele de inovare și recunoașterea 
excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele instituții 
care respectă standardele internaționale, 
vor fi examinate;

– punerea în legătură a instituțiilor 
emergente, a centrelor de excelență, a
orașelor și a regiunilor inovatoare cu 
omoloagele lor renumite la scară 
internațională din alte părți ale Europei. 
Acest lucru se va realiza în special prin 
formarea de echipe între instituții excelente 
de cercetare și regiuni mai puțin dezvoltate, 
înfrățiri ale schimburilor de personal, 
expertiză și asistență specializată și 
elaborarea de strategii comune pentru 
stabilirea centrelor de excelență care pot fi 
sprijinite de fondurile politicii de coeziune 
în regiuni mai puțin dezvoltate, competitive 
și în tranziție, prin intermediul Orizont 
2020. Crearea de legături cu clusterele de 
inovare și recunoașterea excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate și în 
regiunile în dezvoltare, inclusiv prin 
intermediul evaluărilor inter pares și 
acordarea de etichete de excelență pentru 
acele instituții care respectă standardele 



AM\909647RO.doc 109/175 PE492.826v02-00

RO

internaționale, vor fi examinate.

Or. en

Amendamentul 900
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– punerea în legătură și în concurență a 
instituțiilor emergente, centrelor de 
excelență și regiunilor inovatoare în statele 
membre mai puțin dezvoltate cu 
omoloagele lor renumite la scară 
internațională din alte părți ale Europei. 
Acest lucru se va realiza în special prin 
formarea de echipe între instituții excelente 
de cercetare și regiuni mai puțin dezvoltate, 
înfrățiri, schimburi de personal, expertiză 
și asistență specializată și elaborarea de 
strategii comune pentru stabilirea centrelor 
de excelență care pot fi sprijinite de 
fondurile politicii de coeziune în regiuni 
mai puțin dezvoltate. Crearea de legături cu 
clusterele de inovare și recunoașterea 
excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele instituții 
care respectă standardele internaționale, 
vor fi examinate;

– punerea în legătură și în concurență a 
instituțiilor emergente, centrelor de 
excelență și regiunilor inovatoare în statele 
membre mai puțin dezvoltate cu 
omoloagele lor renumite la scară 
internațională din alte părți ale Europei. 
Acest lucru, acordând o atenție specială 
statelor membre UE-12, se va realiza în 
special prin formarea de echipe între 
instituții excelente de cercetare și regiuni 
mai puțin dezvoltate, înfrățiri ale 
schimburilor de personal, expertiză și 
asistență specializată și elaborarea de 
strategii comune pentru stabilirea centrelor 
de excelență care pot fi sprijinite de 
fondurile politicii de coeziune în regiuni 
mai puțin dezvoltate. Crearea de legături cu 
clusterele de inovare și recunoașterea 
excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele instituții 
care respectă standardele internaționale, 
vor fi examinate;

Or. en

Amendamentul 901
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 1 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– tratamentul preferențial pentru selecția 
finanțărilor proiectelor pentru proiectele 
excepționale, atunci când un membru al 
înfrățirii aparține unei regiuni mai puțin 
dezvoltate.

Or. en

Amendamentul 902
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instituirea „catedrelor ERA” pentru a 
atrage cadre universitare renumite către 
instituții având un potențial clar pentru 
excelența în cercetare, pentru a ajuta aceste 
instituții să exploateze pe deplin acest 
potențial și astfel să creeze condiții de 
egalitate pentru cercetare și inovare în 
Spațiul european de cercetare. Aceasta va 
include sprijinul instituțional pentru 
crearea unui mediu de cercetare competitiv 
și a condițiilor-cadru necesare pentru 
atragerea, menținerea și dezvoltarea 
talentului de top în cercetare în cadrul 
acestor instituții.

– instituirea „catedrelor ERA” pentru a 
atrage cadre universitare renumite către 
instituții având un potențial clar pentru 
excelența în cercetare, pentru a ajuta aceste 
instituții să exploateze pe deplin acest 
potențial și astfel să creeze condiții de 
egalitate pentru cercetare și inovare în 
Spațiul european de cercetare. Aceasta va 
include sprijin instituțional și regional
pentru crearea unui mediu de cercetare 
competitiv și condițiile-cadru necesare 
pentru atragerea, reținerea precum și 
dezvoltarea unor cercetători talentați de 
prim rang în cadrul acestor instituții și 
includerea acestor instituții în 
ecosistemele regionale de inovare.

Or. en

Amendamentul 903
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instituirea „catedrelor ERA” pentru a 
atrage cadre universitare renumite către 
instituții având un potențial clar pentru 
excelența în cercetare, pentru a ajuta aceste 
instituții să exploateze pe deplin acest 
potențial și astfel să creeze condiții de 
egalitate pentru cercetare și inovare în 
Spațiul european de cercetare. Aceasta va 
include sprijinul instituțional pentru 
crearea unui mediu de cercetare competitiv 
și a condițiilor-cadru necesare pentru 
atragerea, menținerea și dezvoltarea 
talentului de top în cercetare în cadrul 
acestor instituții.

– instituirea a până la 40 de „catedre
ERA” pentru a atrage cadre universitare 
renumite către instituții având un potențial 
clar pentru excelența în cercetare, pentru a 
ajuta aceste instituții să exploateze pe 
deplin acest potențial și astfel să creeze 
condiții de egalitate pentru cercetare și 
inovare în Spațiul european de cercetare. 
Aceasta va include sprijinul instituțional 
pentru crearea unui mediu de cercetare 
competitiv și a condițiilor-cadru necesare 
pentru atragerea, menținerea și dezvoltarea 
talentului de top în cercetare în cadrul 
acestor instituții.

Or. en

Amendamentul 904
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Instituirea „catedrelor ERA” pentru a 
atrage cadre universitare renumite către 
instituții având un potențial clar pentru 
excelența în cercetare, pentru a ajuta aceste 
instituții să exploateze pe deplin acest 
potențial și astfel să creeze condiții de 
egalitate pentru cercetare și inovare în 
Spațiul european de cercetare. Aceasta va 
include sprijinul instituțional pentru 
crearea unui mediu de cercetare competitiv 
și a condițiilor-cadru necesare pentru 
atragerea, menținerea și dezvoltarea 
talentului de top în cercetare în cadrul 
acestor instituții.

– instituirea „catedrelor ERA” pentru a 
atrage cadre universitare renumite către 
instituții având un potențial clar pentru 
excelența în cercetare, pentru a ajuta aceste 
instituții să exploateze pe deplin acest 
potențial și astfel să creeze condiții de 
egalitate pentru cercetare și inovare în 
Spațiul european de cercetare. Aceasta va 
include sprijin instituțional și regional
pentru crearea unui mediu de cercetare 
competitiv și condițiile-cadru necesare 
pentru atragerea, reținerea precum și 
dezvoltarea unor cercetători talentați de 
prim rang în cadrul acestor instituții și 
includerea acestor instituții în 
ecosistemele regionale de inovare.

Or. en
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Amendamentul 905
Lambert van Nistelrooij

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– încurajarea regiunilor care folosesc în 
comun specializări inteligente similare la 
rețea pentru dezvoltarea de lanțuri de 
valori competitive la nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 906
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea elaborării și monitorizării de 
strategii de specializare inteligentă. Un 
mecanism de sprijin al politicilor va fi 
elaborat iar învățarea politicilor la nivel 
regional va fi facilitată prin evaluarea 
internațională efectuată de participanții la 
examinarea reciprocă și schimbul de bune 
practici.

– sprijinirea elaborării și monitorizării de 
strategii de specializare inteligentă. Un 
mecanism de sprijin al politicilor va fi 
elaborat iar învățarea politicilor în regiuni 
și orașe va fi facilitată prin evaluarea 
internațională efectuată de participanții la 
examinarea reciprocă și schimbul de bune 
practici.

Or. en

Amendamentul 907
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 4 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea regiunilor și a orașelor care 
folosesc în comun specializări inteligente 
similare la rețea pentru dezvoltarea de 
lanțuri de valori competitive la nivel 
internațional.

Or. en

Amendamentul 908
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea creării capacității de 
cercetare, printre altele, prin sprijinirea 
accesului cercetătorilor din regiuni mai 
puțin dezvoltate la date medicale, 
biologice și alte date științifice și bancuri 
de eșantioane și crearea de bancuri de 
eșantioane/date naționale în regiuni mai 
puțin dezvoltate ca parte a ERA.

Or. en

Amendamentul 909
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– încurajarea punerii în aplicare, în 
primul rând în cadrul Uniunii, prin 
măsuri concrete, a rezultatelor 
cercetărilor finanțate prin intermediul 
programului Orizont 2020.
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Or. it

Amendamentul 910
Philippe Lamberts
în numele grupului Verts/ALE 

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– facilitarea unui acces cât mai larg 
posibil la publicațiile științifice și 
academice și la datele obținute din 
cercetare în aceste regiuni.

Or. fr

Amendamentul 911
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea dezvoltării de rețele de 
parteneriate triplu helix în cadrul 
regiunilor care pot conlucra pentru a 
coordona acțiunile mai presus de 
încrucișare, incluzând „catedrele ERA” 
în sistemul de cercetare și inovare, 
sprijinind rețelele internaționale asociate 
competențelor regionale identificate și 
schimbul de bune practici privind 
strategiile de specializare.

Or. en

Amendamentul 912
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4 – liniuța 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sprijinirea măsurilor de promovare a 
conducerii consorțiului proiectului de 
către centrele de cercetare situate în 
statele membre UE-12 și a instruirii 
privind organizarea și administrarea 
proiectelor.

Or. en

Amendamentul 913
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2. [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 914
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.1. Consolidarea bazei justificative și a 
măsurilor de susținere pentru o Uniune a 
inovării și a Spațiului de cercetare 
european

6.2.1. Consolidarea bazei justificative și a 
măsurilor de susținere pentru o Uniune a 
inovării și a Spațiului de cercetare 
european în contextul unor circumstanțele 
economice și sociale adverse

Or. en
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Amendamentul 915
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evalua și prioritiza investițiile și 
pentru a consolida o Uniune a inovării și 
Spațiul european de cercetare, analiza 
politicilor, sistemelor și actorilor cercetării 
și inovării din Europa și țările terțe, precum 
și elaborarea de indicatori, de date și de 
infrastructuri de informații vor fi sprijinite. 
Activități orientate spre viitor și inițiativele 
pilot, analize economice, monitorizarea 
politicilor, învățarea reciprocă, instrumente 
și activități de coordonare și elaborarea de 
metodologii pentru evaluarea impactului și 
evaluări vor fi, de asemenea, necesare, și 
vor exploata punctul de vedere direct al 
părților interesate, întreprinderilor, 
autorităților publice și cetățenilor.

Pentru a evalua și prioritiza investițiile și 
pentru a consolida o Uniune a inovării și 
Spațiul european de cercetare, analiza 
politicilor, sistemelor și actorilor cercetării 
și inovării din Europa și țările terțe, precum 
și elaborarea de indicatori, de date și de 
infrastructuri de informații vor fi sprijinite. 
Activități orientate spre viitor și inițiativele 
pilot, analize economice, monitorizarea 
politicilor, învățarea reciprocă, instrumente 
și activități de coordonare și elaborarea de 
metodologii pentru evaluarea impactului și 
evaluări vor fi, de asemenea, necesare, și 
vor exploata punctul de vedere direct al 
părților interesate, întreprinderilor, 
autorităților publice, organizațiilor 
societății civile și cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 916
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evalua și prioritiza investițiile și 
pentru a consolida o Uniune a inovării și 
Spațiul european de cercetare, analiza 
politicilor, sistemelor și actorilor cercetării 
și inovării din Europa și țările terțe, precum 
și elaborarea de indicatori, de date și de 
infrastructuri de informații vor fi sprijinite. 
Activități orientate spre viitor și inițiativele 

Pentru a evalua și prioritiza investițiile și 
pentru a consolida o Uniune a inovării și 
Spațiul european de cercetare, analiza 
politicilor, sistemelor și actorilor cercetării 
și inovării din Europa și țările terțe, precum 
și elaborarea de indicatori, de date și de 
infrastructuri de informații vor fi sprijinite. 
Activități orientate spre viitor și inițiativele 
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pilot, analize economice, monitorizarea 
politicilor, învățarea reciprocă, instrumente 
și activități de coordonare și elaborarea de 
metodologii pentru evaluarea impactului și 
evaluări vor fi, de asemenea, necesare, și 
vor exploata punctul de vedere direct al 
părților interesate, întreprinderilor, 
autorităților publice și cetățenilor.

pilot, analize economice, monitorizarea 
politicilor, învățarea reciprocă, instrumente 
și activități de coordonare și elaborarea de 
metodologii pentru evaluarea impactului și 
evaluări vor fi, de asemenea, necesare, și 
vor exploata punctul de vedere direct al 
părților interesate, întreprinderilor, 
autorităților publice, organizațiilor 
societății civile și cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 917
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a concretiza inițiativa „O Uniune a 
inovării”, există, de asemenea, necesitatea 
de a sprijini o inovare (privată și publică) 
orientată spre piață în vederea creșterii 
capacității de inovare a întreprinderilor și 
de a stimula competitivitatea europeană. 
Acest lucru va necesita îmbunătățirea 
condițiilor-cadru generale pentru inovare, 
precum și abordarea obstacolelor specifice 
care împiedică creșterea întreprinderilor 
inovative. Vor fi sprijinite mecanismele 
puternice de sprijinire a inovării (ca de 
exemplu îmbunătățirea gestionării 
clusterelor, parteneriate public-privat și 
cooperarea în rețea), serviciile de susținere 
a inovării puternic specializate (privind, de 
exemplu, gestionarea/exploatarea DPI, 
managementul inovației, rețele de 
organisme implicate în achiziții publice), 
precum și o analiză a politicilor publice în 
ceea ce privește inovarea. Problemele 
specifice ale IMM-urilor vor fi susținute în 
conformitate cu obiectivul specific 
„Inovare în IMM-uri”.

Pentru a concretiza inițiativa „O Uniune a 
inovării”, există, de asemenea, necesitatea 
de a sprijini o inovare (privată și publică) 
orientată spre piață, precum și o inovare 
neorientată spre piață, în vederea creșterii 
capacității de inovare a întreprinderilor și 
de a stimula competitivitatea europeană, 
precum și reziliența socială, economică și 
ecologică. Acest lucru va necesita 
îmbunătățirea condițiilor-cadru generale 
pentru inovare, precum și abordarea 
obstacolelor specifice care împiedică 
creșterea întreprinderilor inovative. Vor fi 
sprijinite mecanismele puternice de 
sprijinire a inovării (ca de exemplu 
îmbunătățirea gestionării clusterelor, 
parteneriate public-privat și cooperarea în 
rețea), serviciile de susținere a inovării 
puternic specializate (privind, de exemplu, 
gestionarea/exploatarea DPI, 
managementul inovației, rețele de 
organisme implicate în achiziții publice), 
precum și o analiză a politicilor publice în 
ceea ce privește inovarea. Problemele 
specifice ale IMM-urilor vor fi susținute în 
conformitate cu obiectivul specific 
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„Inovare în IMM-uri”.

Or. en

Amendamentul 918
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a concretiza inițiativa „O Uniune a 
inovării”, există, de asemenea, necesitatea 
de a sprijini o inovare (privată și publică) 
orientată spre piață în vederea creșterii 
capacității de inovare a întreprinderilor și 
de a stimula competitivitatea europeană. 
Acest lucru va necesita îmbunătățirea 
condițiilor-cadru generale pentru inovare, 
precum și abordarea obstacolelor specifice 
care împiedică creșterea întreprinderilor 
inovative. Vor fi sprijinite mecanismele 
puternice de sprijinire a inovării (ca de 
exemplu îmbunătățirea gestionării 
clusterelor, parteneriate public-privat și 
cooperarea în rețea), serviciile de susținere 
a inovării puternic specializate (privind, de 
exemplu, gestionarea/exploatarea DPI, 
managementul inovației, rețele de 
organisme implicate în achiziții publice), 
precum și o analiză a politicilor publice în 
ceea ce privește inovarea. Problemele 
specifice ale IMM-urilor vor fi susținute în 
conformitate cu obiectivul specific 
„Inovare în IMM-uri”.

Pentru a concretiza inițiativa „O Uniune a 
inovării”, există, de asemenea, necesitatea 
de a sprijini o inovare (privată și publică) 
orientată spre piață, precum și o inovare 
neorientată spre piață, în vederea creșterii 
capacității de inovare a actorilor din 
sectoarele public și privat, precum și a 
cetățenilor, și de a stimula competitivitatea 
europeană, precum și reziliența socială și 
ecologică. Acest lucru va necesita 
îmbunătățirea condițiilor-cadru generale 
pentru inovare, precum și abordarea 
obstacolelor specifice care împiedică 
creșterea întreprinderilor inovative. Vor fi 
sprijinite mecanismele puternice de 
sprijinire a inovării (ca de exemplu 
îmbunătățirea gestionării clusterelor, 
parteneriate public-privat și cooperarea în 
rețea), serviciile de susținere a inovării 
puternic specializate (privind, de exemplu, 
gestionarea/exploatarea DPI, 
managementul inovației, rețele de 
organisme implicate în achiziții publice), 
precum și o analiză a politicilor publice în 
ceea ce privește inovarea. Problemele 
specifice ale IMM-urilor vor fi susținute în 
conformitate cu obiectivul specific 
„Inovare în IMM-uri”.

Or. en
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Amendamentul 919
Philippe Lamberts
în numele grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – paragraful 4 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul va fi, de asemenea, de a susține 
dezvoltarea noilor instrumente care 
asigură o mai mare transparență a 
portofoliilor de proprietate intelectuală și 
a gestionării acestora, îmbunătățesc 
repartizarea acestor drepturi și 
sistematizează modelizarea licențelor, 
facilitând tranzacțiile și în special 
posibilitatea IMM-urilor și a instituțiilor 
publice de a participa mai activ la 
inovare.

Or. fr

Amendamentul 920
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – paragraful 4 b 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Studiul creării unor fonduri de brevete în 
anumite domenii tehnologice care permit 
punerea în comun a proprietății 
industriale în schimbul compensării 
adecvate a deținătorilor acestor drepturi.

Or. fr

Amendamentul 921
Teresa Riera Madurell
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.2. Explorarea noilor forme de inovare 
și creativitate, inclusiv inovarea și 
creativitatea socială

6.2.2. Explorarea și înțelegerea noilor 
forme de inovare și creativitate, inclusiv 
inovarea și creativitatea socială;

Or. en

Amendamentul 922
Teresa Riera Madurell

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.3. Asigurarea participării societății la 
cercetare și inovare

eliminat

A permite tuturor actorilor societății să 
interacționeze în ciclul inovării crește 
calitatea, relevanța, acceptabilitatea și 
durabilitatea rezultatelor inovării prin 
integrarea intereselor și valorilor 
societății. Este nevoie de dezvoltarea unor 
competențe, cunoștințe și capacități 
specifice, atât la nivel individual și 
organizațional , cât și la nivel național și 
transnațional. O societate având o cultură 
științifică, responsabilă și creativă va fi 
favorizată prin promovarea și cercetarea 
privind metode adecvate de educație 
științifică. Egalitatea de șanse între 
bărbați și femei va fi promovată în special 
prin favorizarea schimbărilor apărute în 
organizarea instituțiilor de cercetare și în 
conținutul și proiectarea de activități de 
cercetare. Pentru a îmbunătăți circulația 
cunoștințelor în cadrul comunității 
științifice și a publicului larg, 
accesibilitatea și utilizarea rezultatelor 
cercetării finanțate din fonduri publice 
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vor fi dezvoltate în continuare. Un cadru 
etic pentru cercetare și inovare, bazat pe 
principiile etice fundamentale, inclusiv 
cele care se reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația 
relevantă și convențiile aplicabile Uniunii, 
va fi promovat în coordonare cu 
organizațiile internaționale competente.

Or. en

Amendamentul 923
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.3. Asigurarea participării societății la 
cercetare și inovare

6.2.3. Știința cu și pentru societate

Or. en

Amendamentul 924
Anna Záborská

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

A permite tuturor actorilor societății să 
interacționeze în ciclul inovării crește 
calitatea, relevanța, acceptabilitatea și 
durabilitatea rezultatelor inovării prin 
integrarea intereselor și valorilor societății. 
Este nevoie de dezvoltarea unor 
competențe, cunoștințe și capacități 
specifice, atât la nivel individual și 
organizațional , cât și la nivel național și 
transnațional. O societate având o cultură 
științifică, responsabilă și creativă va fi 

A permite tuturor actorilor societății să 
interacționeze în ciclul inovării crește 
calitatea, relevanța, acceptabilitatea și 
durabilitatea rezultatelor inovării prin 
integrarea intereselor și valorilor societății. 
Este nevoie de dezvoltarea unor 
competențe, cunoștințe și capacități 
specifice, atât la nivel individual și 
organizațional, cât și la nivel național și 
transnațional. O societate având o cultură 
științifică, responsabilă și creativă va fi 
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favorizată prin promovarea și cercetarea 
privind metode adecvate de educație 
științifică. Egalitatea de șanse între bărbați 
și femei va fi promovată în special prin 
favorizarea schimbărilor apărute în 
organizarea instituțiilor de cercetare și în 
conținutul și proiectarea de activități de 
cercetare. Pentru a îmbunătăți circulația 
cunoștințelor în cadrul comunității 
științifice și a publicului larg, 
accesibilitatea și utilizarea rezultatelor 
cercetării finanțate din fonduri publice vor 
fi dezvoltate în continuare. Un cadru etic 
pentru cercetare și inovare, bazat pe
principiile etice fundamentale, inclusiv cele 
care se reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația relevantă 
și convențiile aplicabile Uniunii, va fi 
promovat în coordonare cu organizațiile 
internaționale competente.

favorizată prin promovarea și cercetarea 
privind metode adecvate de educație
științifică. Oportunitățile egale pentru 
bărbați și femei ar trebui promovate în 
special prin favorizarea schimbărilor 
apărute în organizarea instituțiilor de 
cercetare și în conținutul și proiectarea de 
activități de cercetare. Pentru a îmbunătăți 
circulația cunoștințelor în cadrul 
comunității științifice și a publicului larg, 
accesibilitatea și utilizarea rezultatelor 
cercetării finanțate din fonduri publice vor 
fi dezvoltate în continuare. Un cadru etic 
pentru cercetare și inovare, bazat pe 
principiile etice fundamentale, inclusiv cele 
care se reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația relevantă 
și convențiile aplicabile Uniunii, va fi 
promovat în coordonare cu organizațiile 
internaționale competente.

Or. en

Amendamentul 925
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

A permite tuturor actorilor societății să 
interacționeze în ciclul inovării crește 
calitatea, relevanța, acceptabilitatea și 
durabilitatea rezultatelor inovării prin 
integrarea intereselor și valorilor 
societății. Este nevoie de dezvoltarea unor 
competențe, cunoștințe și capacități 
specifice, atât la nivel individual și 
organizațional , cât și la nivel național și 
transnațional. O societate având o cultură 
științifică, responsabilă și creativă va fi 
favorizată prin promovarea și cercetarea 
privind metode adecvate de educație 
științifică. Egalitatea de șanse între 
bărbați și femei va fi promovată în special 

În vederea construirii unui dialog eficient 
între știință și societate, a recrutării de noi 
talente pentru știință și a asocierii 
excelenței științifice cu conștientizarea și 
responsabilitatea socială, vor fi susținute 
următoarele activități:
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prin favorizarea schimbărilor apărute în 
organizarea instituțiilor de cercetare și în 
conținutul și proiectarea de activități de 
cercetare. Pentru a îmbunătăți circulația 
cunoștințelor în cadrul comunității 
științifice și a publicului larg, 
accesibilitatea și utilizarea rezultatelor 
cercetării finanțate din fonduri publice 
vor fi dezvoltate în continuare. Un cadru 
etic pentru cercetare și inovare, bazat pe 
principiile etice fundamentale, inclusiv 
cele care se reflectă în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația 
relevantă și convențiile aplicabile Uniunii, 
va fi promovat în coordonare cu 
organizațiile internaționale competente.

- cariere atractive pentru studenți în 
domeniul științific și tehnologic: 
Promovarea carierelor științifice în 
domeniul științei, al tehnologiei și al 
ingineriei în școli; deschiderea 
universităților pentru tinerii studenți și 
promovarea de către autoritățile naționale 
și regionale a muzeelor de știință 
interactive și atractive; promovarea 
interacțiunii durabile dintre școli și 
instituțiile de cercetare și dintre studenți și 
familiile lor, profesorii de știință și 
cercetători; implicarea generației în 
dezvoltare prin intermediul grupurilor de 
reflecție alcătuite din tineri, al 
dezbaterilor, al promovării carierelor 
științifice și tehnice și al concursurilor de 
stimulare a creativității și inovării în 
pedagogie.

Or. en

Amendamentul 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.3a. Cercetarea și compararea 
proceselor care asigură un cadru 
favorabil creativității și inovării.
Asigurarea unei mai bune înțelegeri a 
contextului social, cultural, economic și 
politic pentru inovare constituie o 
prioritate. Sunt necesare noi cunoștințe 
privind modul în care „societățile 
inovatoare” apar și prosperă. În contextul 
economic internațional actual, aceasta 
necesită o viziune de actualitate a 
condițiilor pentru sustenabilitatea 
mediilor socioeconomice inovatoare 
bazate pe muncă de teren detaliată și 
sistematică și analize comparative.
Coeziunea socială și justiția, educația, 
democrația, toleranța și diversitatea 
predictibile sunt factori de care trebuie să 
se țină cont cu grijă, având în vedere 
identificarea și o mai bună exploatare a 
avantajelor europene comparative la nivel 
mondial și asigurarea unui sprijin 
îmbunătățit bazat pe dovezi politicilor de 
inovare. 
În special, rolul percepției de către tineri 
a oportunităților de inovare din mediul 
economic actual cu un șomaj crescut în 
multe regiuni ale UE trebuie înțeles cu 
grijă în raport cu educația și riscul de 
export al intelectualilor.
Rolul politicilor de guvernanță a riscului 
trebuie înțeles mai bine în relațiile sale cu 
politicile de inovare și factorii de 
modelare și actorii inovării. Clarificarea, 
în contextul inovării, a anumitor 
controverse actuale, și anume, a riscului 
de controverse versus precauție sau a 
rolului diferitelor medii de reglementare, 
are o importanță majoră și necesită noi 
abordări științifice obiective.

Or. en
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Amendamentul 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.4 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.4. Promovarea unei cooperări
coerente și eficiente cu țările terțe

6.2.4. Înțelegerea modului în care
cooperarea coerentă și eficientă cu țările 
terțe în domeniul cercetării și formării
profesionale stimulează inovarea.

Or. en

Amendamentul 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități orizontale vor garanta 
dezvoltarea strategică a cooperării 
internaționale în ansamblul programului 
Orizont 2020 și vor răspunde obiectivelor 
strategice transversale. Activități care 
vizează să sprijine dialogul bilateral, 
multilateral și biregional privind politicile 
de cercetare și inovare cu țările terțe, alte 
regiuni, foruri și organizații internaționale 
vor facilita schimburile politice, învățarea 
reciprocă și stabilirea priorităților, vor 
promova accesul reciproc la programe și 
vor monitoriza impactul cooperării. 
Crearea de rețele și activitățile de înfrățire 
vor facilita crearea de parteneriate optime 
între actori din domeniul cercetării și 
inovării de ambele părți și vor îmbunătăți 
competențele și capacitatea de cooperare în 
țările terțe mai puțin avansate. Activitățile 
vor promova coordonarea politicilor și 

Activități orizontale vor garanta 
dezvoltarea strategică a cooperării 
internaționale în ansamblul programului 
Orizont 2020 și vor răspunde obiectivelor 
strategice transversale. Există o necesitate 
de a înțelege și promova activități care 
vizează să sprijine dialogul bilateral, 
multilateral și biregional privind politicile 
de cercetare și inovare cu țările terțe, alte 
regiuni, foruri și organizații internaționale 
vor facilita schimburile politice, învățarea 
reciprocă și stabilirea priorităților, vor 
promova accesul reciproc la programe și 
vor monitoriza impactul cooperării. 
Crearea de rețele și activitățile de înfrățire 
vor facilita crearea de parteneriate optime 
între actori din domeniul cercetării și 
inovării de ambele părți și vor îmbunătăți 
competențele și capacitatea de cooperare în 
țările terțe mai puțin avansate. Activitățile 
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programelor Uniunii și ale statelor membre 
în materie de cooperare, precum și 
acțiunile comune întreprinse de state 
membre și țări asociate cu țări terțe în 
vederea creșterii impactului lor global. În 
sfârșit, „prezența” Europei în țările terțe pe 
planul cercetării și inovării va fi 
consolidată și întărită, în special prin 
promovarea creării de „case europene ale 
științei și inovării”, prestarea de servicii 
către organizații europene care își extind 
activitățile în țări terțe și accesul 
organizațiilor și cercetătorilor din alte state 
membre și țări asociate la centrele de 
cercetare instituite în comun cu țările terțe.

vor explora și promova coordonarea 
politicilor și programelor Uniunii și ale 
statelor membre în materie de cooperare, 
precum și acțiunile comune întreprinse de 
state membre și țări asociate cu țări terțe în 
vederea creșterii impactului lor global. În
sfârșit, „prezența” Europei în țările terțe pe 
planul cercetării și inovării va fi 
consolidată și întărită, în special prin 
promovarea creării de „case europene ale 
științei și inovării”, prestarea de servicii 
către organizații europene care își extind 
activitățile în țări terțe și accesul 
organizațiilor și cercetătorilor din alte state 
membre și țări asociate la centrele de 
cercetare instituite în comun cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 929
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.4a. Răspândirea excelenței și 
extinderea participării
Pentru a reduce discrepanța în materie de 
cercetare și inovare din zonele locale, 
regiunile și statele membre din Europa, se 
vor dezvolta complementaritatea și 
sinergiile apropiate la nivelul fondurilor 
structurale, atât în sens ascendent 
(consolidarea capacităților statelor 
membre, în vederea unei mai bune 
pregătiri a participării la Orizont 2020), 
cât și în sens descendent (exploatarea și 
diseminarea rezultatelor cercetării și 
inovării generate de programul 
Orizont 2020). Atunci când este posibil, va 
fi promovată interoperabilitatea între cele 
două instrumente. Va fi încurajată 
finanțarea cumulativă sau combinată.
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În acest context, măsurile vor avea ca 
scop exploatarea la maximum a rezervei 
de talente a Europei și optimizarea în 
acest mod a impactului economic și social 
al cercetării și al inovării, fiind diferite, 
dar complementare în ceea ce privește 
politicile și acțiunile fondurilor politicii de 
coeziune. Aceste măsuri includ:
(a) Unirea prin concurență a instituțiilor 
emergente, a centrelor de excelență și a 
regiunilor inovatoare din zonele, regiunile 
sau statele membre mai puțin dezvoltate 
cu omologii internaționali principali din 
orice altă parte a Europa. Aceasta va 
implica gruparea instituțiilor sau a 
departamentelor de cercetare de excelență 
cu cele din zonele sau regiunile mai puțin 
dezvoltate, dublarea schimburilor de 
personal, asistența și consilierea de 
specialitate și dezvoltarea de sinergii 
comune pentru stabilirea unor centre de 
excelență. În regiunile mai puțin 
dezvoltate, acestea pot fi sprijinite din 
fondurile politicii de coeziune. Crearea de 
legături cu clusterele de inovare și 
recunoașterea excelenței în regiunile mai 
puțin dezvoltate, inclusiv prin intermediul 
evaluărilor inter pares și acordarea de 
etichete de excelență pentru acele 
instituții care respectă standardele 
internaționale, vor fi examinate;
(b) Stabilirea a 40 de „catedre ERA” 
pentru a atrage academicieni remarcabili 
în instituțiile sau departamentele cu un 
potențial clar de excelență în cercetare, 
pentru a ajuta aceste instituții să își 
deblocheze în întregime acest potențial, 
creând astfel un mediu concurențial 
echitabil pentru cercetare și inovare în 
spațiul european de cercetare. Aceasta va 
include sprijinul instituțional pentru 
crearea unui mediu de cercetare 
competitiv și a condițiilor-cadru necesare 
pentru atragerea, menținerea și 
dezvoltarea talentului de top în cercetare 
în cadrul acestor instituții.
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(c) Conferirea unui „sigiliu de excelență” 
proiectelor ERC, Marie Sklodowska-
Curie evaluate pozitiv sau propunerilor de 
proiecte de colaborare care nu au reușit 
să obțină finanțare din cauza limitărilor 
bugetare. Fondurile naționale și regionale 
ar putea fi încurajate să contribuie la 
finanțarea proiectelor care îndeplinesc 
criteriile de excelență, însă nu pot fi 
finanțate din cauza lipsei de fonduri 
europene.
(d) Conferirea unui „sigiliu de excelență” 
proiectelor încheiate, în vederea facilitării 
finanțării acțiunilor ulterioare (de 
exemplu, proiectele-pilot și demonstrative 
sau valorizarea rezultatelor cercetării) din 
surse naționale sau regionale.
(e) Atribuirea de „granturi de revenire” 
ERC cercetătorilor care în prezent 
lucrează în afara Europei și care doresc 
să lucreze în Europa.
(f) Sprijinirea acordurilor complementare 
semnate în rândul beneficiarilor 
organizațiilor proiectelor de cercetare de 
colaborare cu alte entități și organizații 
înființate în principal în alte țări decât 
cele implicate direct în proiect, având 
obiective specifice de facilitare a 
oportunități de instruire (și anume, funcții 
doctorale și post-doctorale).
(g) Consolidarea rețelelor de succes 
destinate să stabilească dezvoltarea unei 
colaborări instituționale de înaltă calitate 
în rețea, în domeniul cercetării și al 
inovării. O atenție deosebită va fi acordată 
COSTULUI, în vederea promovării 
activităților de identificare și conectare a 
„zonelor de excelență” (comunități de 
înaltă calitate și cercetători început de 
carieră) din întreaga Europă.
(h) Dezvoltarea de mecanisme specifice de 
instruire pentru a participa la Orizont 
2020, profitând pe deplin de rețelele 
existente precum punctele de contact 
național.
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(i) Punerea la dispoziție de burse 
doctorale sau postdoctorale, precum și de 
burse avansate pentru ingineri, în vederea 
accesării tuturor infrastructurilor 
internaționale de cercetare din Europa, 
inclusiv a celor gestionate de organizații 
științifice internaționale.
(j) Sprijinirea dezvoltării și monitorizării 
strategiilor de specializare inteligentă. Un 
mecanism de sprijinire a politicii va fi 
elaborat și o politică de învățare la nivel 
regional va fi facilitată prin evaluarea 
internațională inter pares și schimbul de 
cele mai bune practici.
(k) Stabilirea unui loc de piață online în 
care proprietății intelectuale i se poate 
face reclamă în vederea adunării într-un 
singur loc a deținătorilor și a utilizatorilor 
DPI.

Or. en

Justificare

În baza raportului Carvalho, amendamentul 58, cu o limită a numărului de catedre ERA de 
stabilit.

Amendamentul 930
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2a. Societăți reflexive – Moștenire 
culturală și identitate europeană
Scopul este de a contribui la înțelegerea 
fundamentelor intelectuale ale Europei: 
istoria sa și numeroasele influențe 
europene și non-europene, ca inspirație 
pentru viața noastră din prezent. Europa 
este caracterizată de o varietate de tradiții 
diferite, precum și identități regionale și 
naționale. Această diversitate și 
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oportunitățile pe care le reprezintă ar 
trebui recunoscute și luate în considerare.
Colecțiile europene din biblioteci, inclusiv 
digitale, arhive, muzee, galerii și alte 
instituții publice dețin o bogăție 
nevalorificată de obiecte și documentație 
care așteaptă să fie studiate. Aceste 
resurse ale patrimoniilor culturale 
reprezintă istoria statelor membre în 
parte, dar și moștenirea colectivă a 
Uniunii Europene care s-a constituit în 
timp. Aceste materiale ar trebui să fie 
accesibile prin tehnologii noi și 
inovatoare și servicii informaționale 
integrate pentru cercetători și cetățeni 
pentru a facilita o imagine a viitorului 
prin intermediul arhivei trecutului și 
pentru a contribui la inteligența 
europeană participativă. Accesibilitatea și 
conservarea patrimoniului cultural în 
aceste forme sunt necesare pentru 
fiabilitatea angajamentelor active din 
cadrul și prin intermediul culturilor 
europene, considerând atât importanța 
patrimoniului cultural, cât și forța 
motrice economică puternică într-o 
economie post-industrială, și contribuția 
sa la o creștere economică sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – punctul 6.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2a. - Societăți care își respectă 
patrimoniul cultural și care promovează 
valorificarea economică a acestuia
Pentru viitorul apropiat, patrimoniul 
cultural este unul dintre sectoarele cele 
mai promițătoare ale economiei europene, 
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cu toate acestea există încă bariere 
tehnologice, sociale și culturale care 
trebuie depășite.
Obiective specifice:
- Promovarea cercetării pentru 
conservarea și apărarea patrimoniului 
cultural
- Dezvoltarea de modele economice și de 
evaluare a dimensiunilor socioeconomice 
ale patrimoniului cultural

Or. es

Justificare

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Amendamentul 932
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3. [...] eliminat



PE492.826v02-00 132/175 AM\909647RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 933
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3. Societăți sigure 6.3. Consolidarea securității umane, 
protejarea libertății și a libertăților civile

Or. en

Amendamentul 934
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea Europeană, cetățenii și 
partenerii săi internaționali se confruntă 
cu o serie de amenințări la adresa 
securității, cum ar fi criminalitatea, 
terorismul și situațiile de urgență de mari 
dimensiuni cauzate de catastrofe naturale 
sau provocate de om. Aceste amenințări 
pot traversa frontierele și pot viza atât 
obiective fizice, cât și spațiul cibernetic. 
Atacurile împotriva site-urilor internet ale 
autorităților publice și entităților private, 
de exemplu, nu numai că subminează 
încrederea cetățenilor dar pot afecta în 
mod serios sectoare esențiale cum ar fi 
energia, transportul, sănătatea, finanțele 
sau telecomunicațiile.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 935
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea Europeană, cetățenii și partenerii 
săi internaționali se confruntă cu o serie de 
amenințări la adresa securității, cum ar fi 
criminalitatea, terorismul și situațiile de 
urgență de mari dimensiuni cauzate de 
catastrofe naturale sau provocate de om. 
Aceste amenințări pot traversa frontierele 
și pot viza atât obiective fizice cât și spațiul 
cibernetic. Atacurile împotriva site-urilor 
internet ale autorităților publice și 
entităților private, de exemplu, nu numai că 
subminează încrederea cetățenilor dar pot 
afecta în mod serios sectoare esențiale cum 
ar fi energia, transportul, sănătatea,
finanțele sau telecomunicațiile.

Uniunea Europeană, cetățenii și partenerii 
săi internaționali se confruntă cu o serie de 
amenințări și provocări la adresa 
securității, cum ar fi criminalitatea, 
terorismul, conflictul etnic și politic și 
situațiile de urgență de mari dimensiuni 
cauzate de catastrofe naturale sau 
provocate de om. Aceste provocări pot 
traversa frontierele și pot viza atât 
obiective fizice, cât și spațiul cibernetic. 
Atacurile împotriva site-urilor internet ale 
autorităților publice și entităților private, de 
exemplu, nu numai că subminează 
încrederea cetățenilor dar pot afecta în mod 
serios sectoare esențiale cum ar fi energia, 
transportul, sănătatea, finanțele sau 
telecomunicațiile.

Or. en

Amendamentul 936
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea Europeană, cetățenii și partenerii 
săi internaționali se confruntă cu o serie de 
amenințări la adresa securității, cum ar fi 
criminalitatea, terorismul și situațiile de 
urgență de mari dimensiuni cauzate de 
catastrofe naturale sau provocate de om.
Aceste amenințări pot traversa frontierele 
și pot viza atât obiective fizice cât și spațiul 
cibernetic. Atacurile împotriva site-urilor 

Uniunea Europeană, cetățenii și partenerii 
săi internaționali se confruntă cu o serie de 
amenințări la adresa securității, cum ar fi 
criminalitatea, terorismul, imigrația ilegală
și situațiile de urgență de mari dimensiuni 
cauzate de catastrofe naturale sau 
provocate de om. Aceste amenințări pot 
traversa frontierele și pot viza atât 
obiective fizice cât și spațiul cibernetic. 



PE492.826v02-00 134/175 AM\909647RO.doc

RO

internet ale autorităților publice și 
entităților private, de exemplu, nu numai că 
subminează încrederea cetățenilor dar pot 
afecta în mod serios sectoare esențiale cum 
ar fi energia, transportul, sănătatea, 
finanțele sau telecomunicațiile

Atacurile împotriva site-urilor internet ale 
autorităților publice și entităților private, de 
exemplu, nu numai că subminează 
încrederea cetățenilor dar pot afecta în mod 
serios sectoare esențiale cum ar fi energia, 
transportul, sănătatea, finanțele sau 
telecomunicațiile

Or. it

Amendamentul 937
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a anticipa, preveni și gestiona 
aceste amenințări, este necesar să se 
dezvolte și să se aplice tehnologiile 
inovatoare, soluțiile, instrumentele de 
previzionare și cunoștințele inovatoare, să 
se stimuleze cooperarea între furnizori și 
utilizatori, să se găsească soluții în 
materie de securitate civilă, să se 
amelioreze competitivitatea securității, a 
TIC și a sectorului serviciilor europene și 
să se prevină și să se combată atingerile 
aduse vieții private și încălcarea 
drepturilor omului pe internet.

eliminat

Or. en

Amendamentul 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a anticipa, preveni și gestiona aceste 
amenințări, este necesar să se dezvolte și să 

Pentru a anticipa, preveni și gestiona aceste 
amenințări, este necesar să se dezvolte și să 
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se aplice tehnologiile inovatoare, soluțiile, 
instrumentele de previzionare și 
cunoștințele inovatoare, să se stimuleze 
cooperarea între furnizori și utilizatori, să 
se găsească soluții în materie de securitate 
civilă, să se amelioreze competitivitatea 
securității, a TIC și a sectorului serviciilor 
europene și să se prevină și să se combată 
atingerile aduse vieții private și încălcarea 
drepturilor omului pe internet.

se aplice tehnologiile inovatoare, soluțiile, 
instrumentele de previzionare și 
cunoștințele inovatoare, să se stimuleze 
cooperarea între furnizori și utilizatori, să 
se găsească soluții în materie de securitate 
civilă, să se amelioreze competitivitatea 
securității, a TIC și a sectorului serviciilor 
europene și să se prevină și să se combată 
atingerile aduse vieții private și încălcarea 
drepturilor omului pe internet. De 
asemenea, este necesară cercetarea în 
ceea ce privește dimensiunile sociale ale 
acestor amenințări, în vederea înțelegerii 
cauzelor și a impacturilor acestora și a 
ajuta la elaborarea eficientă a 
răspunsurilor politicii sociale.

Or. en

Amendamentul 939
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a anticipa, preveni și gestiona aceste 
amenințări, este necesar să se dezvolte și să 
se aplice tehnologiile inovatoare, soluțiile, 
instrumentele de previzionare și 
cunoștințele inovatoare, să se stimuleze 
cooperarea între furnizori și utilizatori, să 
se găsească soluții în materie de securitate 
civilă, să se amelioreze competitivitatea 
securității, a TIC și a sectorului serviciilor 
europene și să se prevină și să se combată 
atingerile aduse vieții private și încălcarea 
drepturilor omului pe internet.

Pentru a anticipa, preveni și gestiona aceste 
amenințări, este necesar să se dezvolte și să 
se aplice tehnologiile inovatoare, soluțiile, 
instrumentele de previzionare și 
cunoștințele inovatoare, să se stimuleze 
cooperarea între furnizori și utilizatori, să 
se găsească soluții în materie de securitate 
civilă, să se prevină și să se combată 
atingerile aduse vieții private și încălcarea 
drepturilor omului pe internet.

Or. en



PE492.826v02-00 136/175 AM\909647RO.doc

RO

Amendamentul 940
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 941
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coordonarea și îmbunătățirea cercetării
în materie de securitate va reprezenta astfel 
un element esențial și va contribui la 
trecerea în revistă a eforturilor de cercetare 
actuale, inclusiv previziuni, și va 
îmbunătăți condițiile juridice relevante și 
procedurile de coordonare, inclusiv 
activitățile prenormative. Activitățile vor 
urmări o abordare orientată spre 
îndeplinirea obiectivelor misiunilor și vor 
integra aspectele societale relevante. 
Acestea vor sprijini politicile Uniunii 
pentru securitatea internă și externă, 
politica de apărare, precum și noile 
dispoziții relevante ale Tratatului de la 
Lisabona, și vor veghea la securitatea 
cibernetică, precum și la încrederea și 
respectul vieții private, într-o piață unică 
digitală. Următoarele obiective specifice 
vor fi urmărite:

Implicarea îndeaproape a organizațiilor 
de cetățeni și ale societății civile și a 
științelor politice, sociale și umaniste în
materie de securitate va reprezenta astfel 
un element esențial și va contribui la 
trecerea în revistă a eforturilor de cercetare 
actuale și va îmbunătăți relevanța
activităților întreprinse și respectarea 
drepturilor fundamentale și a libertăților 
cetățenilor. Activitățile vor urmări o 
abordare care stabilește cercetarea în 
cadrul preocupărilor societale și vor 
integra dimensiunile societale relevante. 
Acestea vor sprijini politicile Uniunii 
pentru securitatea internă și externă, 
precum și noile dispoziții relevante ale 
Tratatului de la Lisabona, și vor veghea la 
securitatea cibernetică, precum și la 
încrederea și respectul vieții private, într-o 
piață unică digitală. Următoarele obiective 
specifice vor fi urmărite:

Or. en
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Amendamentul 942
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.1. Lupta împotriva criminalității și 
terorismului

eliminat

Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor 
potențiale ale acestora. Acest lucru 
necesită tehnologii și capacități noi 
(inclusiv în combaterea criminalității 
informatice și a terorismului informatic) 
pentru a asigura securitatea în domeniul 
sănătății, hranei, apei și mediului, care 
sunt esențiale pentru buna funcționare a 
societății și economiei. Noile tehnologii și 
capacități specializate vor contribui la 
protejarea infrastructurilor, sistemelor și 
serviciilor critice (inclusiv comunicații, 
transport, sănătate, alimente, apă, 
energie, lanțuri logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințări.

Or. en

Amendamentul 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.1. Lupta împotriva criminalității și 
terorismului

6.3.1. Lupta împotriva criminalității și a 
terorismului, inclusiv înțelegerea 
dimensiunilor sociale ale acestor 
probleme și identificarea măsurilor 
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politice sociale efective de abordare a 
acestora

Or. en

Amendamentul 944
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor 
potențiale ale acestora. Acest lucru 
necesită tehnologii și capacități noi 
(inclusiv în combaterea criminalității 
informatice și a terorismului informatic) 
pentru a asigura securitatea în domeniul 
sănătății, hranei, apei și mediului, care 
sunt esențiale pentru buna funcționare a 
societății și economiei. Noile tehnologii și 
capacități specializate vor contribui la 
protejarea infrastructurilor, sistemelor și 
serviciilor critice (inclusiv comunicații, 
transport, sănătate, alimente, apă, 
energie, lanțuri logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințări.

eliminat

Or. en

Amendamentul 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 –
paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor potențiale 
ale acestora. Acest lucru necesită 
tehnologii și capacități noi (inclusiv în 
combaterea criminalității informatice și a 
terorismului informatic) pentru a asigura 
securitatea în domeniul sănătății, hranei, 
apei și mediului, care sunt esențiale pentru 
buna funcționare a societății și economiei. 
Noile tehnologii și capacități specializate 
vor contribui la protejarea infrastructurilor, 
sistemelor și serviciilor critice (inclusiv 
comunicații, transport, sănătate, alimente, 
apă, energie, lanțuri logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințări.

Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor potențiale 
ale acestora. Acest lucru necesită o 
înțelegere a cauzelor și a impacturilor, 
precum și dezvoltarea de tehnologii și 
capacități noi (inclusiv în combaterea 
criminalității informatice și a terorismului 
informatic) pentru a asigura securitatea în 
domeniul sănătății, hranei, apei și 
mediului, care sunt esențiale pentru buna 
funcționare a societății și economiei. Noile 
tehnologii și capacități specializate vor 
contribui la protejarea infrastructurilor, 
sistemelor și serviciilor critice (inclusiv 
comunicații, transport, sănătate, alimente, 
apă, energie, lanțuri logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințări.
Trebuie acordată atenție și dimensiunilor 
sociale și comportamentale ale 
criminalității și terorismului, pentru a 
înțelege pe deplin cauzele și impacturile 
acestora și pentru a identifica măsuri 
politice sociale efective de abordare a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 946
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor potențiale 

Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor potențiale 
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ale acestora. Acest lucru necesită 
tehnologii și capacități noi (inclusiv în 
combaterea criminalității informatice și a 
terorismului informatic) pentru a asigura
securitatea în domeniul sănătății, hranei, 
apei și mediului, care sunt esențiale pentru 
buna funcționare a societății și economiei. 
Noile tehnologii și capacități specializate 
vor contribui la protejarea infrastructurilor, 
sistemelor și serviciilor critice (inclusiv 
comunicații, transport, sănătate, alimente, 
apă, energie, lanțuri logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințări.

ale acestora. Acest lucru necesită 
înțelegerea motivelor subiacente atât ale 
conflictului, cât și ale cooperării,
tehnologii și capacități noi (inclusiv în 
combaterea criminalității informatice și a 
terorismului informatic) pentru a susține
statul de drept, responsabilitatea 
democratică și un sector al securității și 
justiției responsabil și transparent și 
pentru a garanta securitatea în domeniul 
sănătății, hranei, apei și mediului, care sunt 
esențiale pentru buna funcționare a 
societății și a economiei. Noile 
instrumente și concepte analitice,
tehnologii și capacități specializate vor 
contribui la protejarea infrastructurilor, 
sistemelor și serviciilor critice (inclusiv 
comunicații, transport, sănătate, alimente, 
apă, energie, a lanțurilor logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințări.

Or. en

Amendamentul 947
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 –
paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a identifica motivele pentru care 
oamenii devin radicali în ceea ce privește 
violența, este necesar să se realizeze 
activități de cercetare și să se ia măsuri 
eficiente ale politicii sociale pentru a 
combate aceste motive. Ambiția este de a 
realiza cercetări care să asigure atât 
dovezi, cât și propuneri de politici sociale 
care vor fi eficiente în prevenirea 
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radicalismului în ceea ce privește violența 
și în canalizarea nemulțumirii sociale 
într-un protest și un dialog calme și 
democratice.

Or. en

Amendamentul 948
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 –
paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea va fi realizată, de asemenea, 
prin angajamentul față de cetățeni și 
reprezentanții aleși privind gradul de 
societate de risc, intenționează să ia în 
schimb mai puține măsuri nepotrivite de 
combatere a terorismului. Aceasta 
necesită angajamentul sistematic prin 
dialog – încadrat și condus într-un 
context științific – pentru a stabili limitele 
riscului și limitele pătrunderii cetățenilor 
care sunt dispuși să accepte și comerțurile 
în contrapartidă de care au nevoie. 
Această cercetare ar trebui să fie 
acționată pentru a furniza o bază pentru 
luarea unor decizii bazate pe dovezi și 
pentru dialogul în materie de politică ce 
reflectă realitățile sociale.

Or. en

Amendamentul 949
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 –
paragraful 1 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Procesele justițiare de restaurare pot 
contribui la măsurile de „prevenire” și
„răspuns” ale strategiei de combatere a 
terorismului. Cercetarea ar trebui să 
includă gradul în care victimele atacurilor 
teroriste pot să intre în afaceri cu 
infractori actuali sau potențiali în procese 
de justiție reparatorie pentru a ajuta la 
înțelegerea reciprocă atât a cauzelor care 
stau la baza terorismului, cât și a 
impactului pe care acesta îl are asupra 
victimelor; cercetarea ar trebui, de 
asemenea, să ia în considerare impactul 
pe care procesele de justiție reparatorie îl 
poate avea asupra prevenirii 
radicalismului în ceea ce privește violența 
de partea grupurilor aflate „sub risc”; în 
final, această cercetare ar trebui să 
investigheze contribuția pe care ar putea 
să o aibă justiția reparatorie în refacerea
comunităților afectate de criminalitatea
teroristă gravă.

Or. en

Amendamentul 950
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.1 –
paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a preveni incidentele, atenția 
cercetării ar trebui pusă pe înțelegerea 
motivelor la nivelul persoanei fizice sau la 
nivelul unui grup social specific pentru 
crimă și radicalism politic, inclusiv forme 
extreme de violență politică precum 
atacuri teroriste. Știința socială, în special 
sociologia, psihologia și știința politică au 
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dezvoltat metode și teorii de cercetare 
adecvate în vederea furnizării unor 
răspunsuri la aceste tipuri de întrebări ale 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 951
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.2. Consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor

eliminat

Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare 
rapidă pentru a îmbunătăți securitatea 
frontierelor, inclusiv aspectele legate de 
control și de supraveghere, exploatând în 
același timp întregul potențial al 
EUROSUR. Acestea vor fi dezvoltate și 
testate având în vedere eficacitatea 
acestora, respectarea principiilor juridice 
și etice și a proporționalității, 
acceptabilitatea socială și respectarea 
drepturilor fundamentale. Cercetarea va 
sprijini, de asemenea, îmbunătățirea 
gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare 
sporită cu țările candidate, potențial 
candidate și țările din cadrul politicii
europene de vecinătate.

Or. en

Amendamentul 952
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.2. Consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor

eliminat

Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare 
rapidă pentru a îmbunătăți securitatea 
frontierelor, inclusiv aspectele legate de 
control și de supraveghere, exploatând în 
același timp întregul potențial al 
EUROSUR. Acestea vor fi dezvoltate și 
testate având în vedere eficacitatea 
acestora, respectarea principiilor juridice 
și etice și a proporționalității, 
acceptabilitatea socială și respectarea 
drepturilor fundamentale. Cercetarea va 
sprijini, de asemenea, îmbunătățirea 
gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare 
sporită cu țările candidate, potențial 
candidate și țările din cadrul politicii 
europene de vecinătate.

Or. en

Amendamentul 953
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.2 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare 
rapidă pentru a îmbunătăți securitatea 
frontierelor, inclusiv aspectele legate de 

eliminat
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control și de supraveghere, exploatând în 
același timp întregul potențial al 
EUROSUR. Acestea vor fi dezvoltate și 
testate având în vedere eficacitatea 
acestora, respectarea principiilor juridice 
și etice și a proporționalității, 
acceptabilitatea socială și respectarea 
drepturilor fundamentale. Cercetarea va 
sprijini, de asemenea, îmbunătățirea 
gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare 
sporită cu țările candidate, potențial 
candidate și țările din cadrul politicii 
europene de vecinătate.

Or. en

Amendamentul 954
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.2 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare rapidă 
pentru a îmbunătăți securitatea frontierelor, 
inclusiv aspectele legate de control și de 
supraveghere, exploatând în același timp 
întregul potențial al EUROSUR. Acestea 
vor fi dezvoltate și testate având în vedere 
eficacitatea acestora, respectarea 
principiilor juridice și etice și a 
proporționalității, acceptabilitatea socială și 
respectarea drepturilor fundamentale. 
Cercetarea va sprijini, de asemenea, 
îmbunătățirea gestionării europene 
integrate a frontierelor, inclusiv prin 
cooperare sporită cu țările candidate, 
potențial candidate și țările din cadrul 
politicii europene de vecinătate.

Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare rapidă 
pentru a îmbunătăți securitatea frontierelor, 
inclusiv aspectele legate de control și de 
supraveghere, exploatând în același timp 
întregul potențial al EUROSUR, sistemul 
de supraveghere a granițelor externe 
europene. Acestea vor fi dezvoltate și 
testate având în vedere eficacitatea 
acestora, respectarea principiilor juridice și 
etice și a proporționalității, acceptabilitatea 
socială și respectarea drepturilor 
fundamentale. Cercetarea va sprijini, de 
asemenea, îmbunătățirea gestionării 
europene integrate a frontierelor, inclusiv 
prin cooperare sporită cu țările candidate, 
potențial candidate și țările din cadrul 
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politicii europene de vecinătate.

Or. en

Justificare

Abrevierile trebuie introduse.

Amendamentul 955
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.3. Asigurarea securității cibernetice eliminat
Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru 
ca persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de 
oportunitățile oferite de internet. Aceasta 
implică securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), 
luând în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple. 
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în 
diverse domenii și pe teritorii diferite și va 
proteja infrastructurile critice pentru TIC. 
Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet, noi modalități de 
interacțiune socială, noi servicii mobile și 
bazate pe localizare și apariția 
internetului obiectelor. În acest sens este 
nevoie de un nou tip de cercetare al cărui 
motor ar trebui să fie aplicațiile, utilizările 
și tendințele societale emergente. Vor fi 
întreprinse inițiative de cercetare 
dinamică, inclusiv inițiativele proactive de 
C&D pentru a reacționa rapid la noile 
evoluții de actualitate în materie de 
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încredere și securitate.

Or. en

Amendamentul 956
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.3 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru 
ca persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de 
oportunitățile oferite de internet. Aceasta 
implică securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), 
luând în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple. 
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în 
diverse domenii și pe teritorii diferite și va 
proteja infrastructurile critice pentru TIC. 
Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet, noi modalități de 
interacțiune socială, noi servicii mobile și 
bazate pe localizare și apariția 
internetului obiectelor. În acest sens este 
nevoie de un nou tip de cercetare al cărui 
motor ar trebui să fie aplicațiile, utilizările 
și tendințele societale emergente. Vor fi 
întreprinse inițiative de cercetare 
dinamică, inclusiv inițiativele proactive de 
C&D pentru a reacționa rapid la noile 
evoluții de actualitate în materie de 
încredere și securitate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 957
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.3 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru 
ca persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de 
oportunitățile oferite de internet. Aceasta 
implică securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), 
luând în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple. 
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în 
diverse domenii și pe teritorii diferite și va 
proteja infrastructurile critice pentru TIC. 
Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet, noi modalități de 
interacțiune socială, noi servicii mobile și 
bazate pe localizare și apariția 
internetului obiectelor. În acest sens este 
nevoie de un nou tip de cercetare al cărui 
motor ar trebui să fie aplicațiile, utilizările 
și tendințele societale emergente. Vor fi 
întreprinse inițiative de cercetare 
dinamică, inclusiv inițiativele proactive de 
C&D pentru a reacționa rapid la noile 
evoluții de actualitate în materie de 
încredere și securitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 958
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.3 –
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paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru ca 
persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de oportunitățile 
oferite de internet. Aceasta implică 
securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), luând 
în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple. 
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în diverse 
domenii și pe teritorii diferite și va proteja 
infrastructurile critice pentru TIC. 
Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet, noi modalități de 
interacțiune socială, noi servicii mobile și 
bazate pe localizare și apariția internetului 
obiectelor. În acest sens este nevoie de un 
nou tip de cercetare al cărui motor ar trebui 
să fie aplicațiile, utilizările și tendințele 
societale emergente. Vor fi întreprinse 
inițiative de cercetare dinamică, inclusiv 
inițiativele proactive de C&D pentru a 
reacționa rapid la noile evoluții de 
actualitate în materie de încredere și 
securitate.

Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru ca 
persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de oportunitățile 
oferite de internet. Aceasta implică 
securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), luând 
în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple. 
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în diverse 
domenii și pe teritorii diferite și va proteja 
infrastructurile critice pentru TIC. 
Societatea digitală este în plină dezvoltare 
și evoluează constant: noi utilizări și 
abuzuri pe internet, noi modalități noi de 
tranzacții online, de tranzacții financiare 
(comerț electronic) de interacțiune socială, 
noi servicii mobile și bazate pe localizare 
și apariția internetului obiectelor. În acest 
sens este nevoie de un nou tip de cercetare 
al cărui motor ar trebui să fie aplicațiile, 
utilizările, modelele specifice noi de 
afaceri/comerț și tendințele societale 
emergente. Vor fi întreprinse inițiative de 
cercetare dinamică, inclusiv inițiativele 
proactive de C&D pentru a reacționa rapid 
la noile evoluții de actualitate în materie de 
încredere și securitate.

Or. en

Amendamentul 959
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.4. Creșterea rezilienței Europei la 
criză și dezastre

eliminat

În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare 
a urgențelor (precum protecția civilă, 
lupta împotriva incendiilor și poluarea 
marină, ajutorul umanitar, protecția 
civilă, prevenirea conflictelor, dezvoltarea 
de misiuni de salvare a infrastructurilor 
de informatică medicală și stabilizarea 
post-criză), precum și controlul aplicării 
legilor. Cercetarea trebuie să acopere 
întreg lanțul de gestionare a crizelor și 
rezistența societății și să susțină stabilirea 
la nivel european a capacității de reacție 
în caz de urgență.
Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită de 
asemenea integrarea capacităților civile și 
militare în misiuni, de la protecția civilă și 
asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progres tehnologic în 
domeniul sensibil al tehnologiilor cu 
dublă utilizare, pentru garantarea 
interoperabilității între forțele militare și 
de protecție civilă și între forțele de 
protecție civilă la nivel mondial, precum și 
pentru a asigura fiabilitatea, luarea în 
considerare a aspectelor organizaționale, 
juridice și etice, aspectele comerciale, 
protecția confidențialității și integritatea 
informațiilor și trasabilitatea tuturor 
tranzacțiilor și operațiilor.

Or. en
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Amendamentul 960
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.4 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare 
a urgențelor (precum protecția civilă, 
lupta împotriva incendiilor și poluarea 
marină, ajutorul umanitar, protecția 
civilă, prevenirea conflictelor, dezvoltarea 
de misiuni de salvare a infrastructurilor 
de informatică medicală și stabilizarea 
post-criză), precum și controlul aplicării 
legilor. Cercetarea trebuie să acopere 
întreg lanțul de gestionare a crizelor și 
rezistența societății și să susțină stabilirea 
la nivel european a capacității de reacție 
în caz de urgență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 961
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.4 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare a 
urgențelor (precum protecția civilă și 
combaterea incendiilor și poluarea marină, 
ajutor umanitar, protecția civilă,
prevenirea conflictelor, dezvoltarea 
informaticii medicale și a misiunilor de 
salvare a infrastructurilor și de stabilizare 

În acest sens, trebuie dezvoltate 
instrumente și concepte analitice, inclusiv
tehnologii și capacități specializate pentru a 
sprijini diferite tipuri de operațiuni de 
gestionare a urgențelor (precum protecția 
civilă și combaterea incendiilor și poluarea 
marină, ajutor umanitar, dezastre naturale 
și provocate de om, dezvoltarea 
informaticii medicale și a misiunilor de 
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post-criză), precum și controlul aplicării 
legilor. Cercetarea trebuie să acopere 
întreg lanțul de gestionare a crizelor și 
rezistența societății și să susțină stabilirea 
la nivel european a capacității de reacție în 
caz de urgență.

salvare a infrastructurilor și de stabilizare 
post-criză, de mediere, dialog și 
reconciliere.) Cercetarea trebuie să acopere 
întreg lanțul de gestionare a crizelor și de 
consolidare a păcii și rezistența societății 
și să susțină stabilirea la nivel european a 
capacității de reacție în caz de urgență.

Or. en

Amendamentul 962
Markus Pieper

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – subpunctul 6.3.4 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare a 
urgențelor (precum protecția civilă, lupta 
împotriva incendiilor și poluarea marină, 
ajutorul umanitar, protecția civilă, 
prevenirea conflictelor, dezvoltarea de 
misiuni de salvare a infrastructurilor de 
informatică medicală și stabilizarea post-
criză), precum și controlul aplicării legilor. 
Cercetarea trebuie să acopere întreg lanțul 
de gestionare a crizelor și rezistența 
societății și să susțină o gestionare la nivel 
european a capacității de reacție în caz de 
urgență.

În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare a 
urgențelor (precum protecția civilă, 
protecția împotriva inundațiilor, 
combaterea incendiilor și poluarea marină, 
ajutor umanitar, protecția civilă, prevenirea 
conflictelor, dezvoltarea informaticii 
medicale și a misiunilor de salvare a 
infrastructurilor și de stabilizare post-
criză), precum și controlul aplicării legilor. 
Cercetarea trebuie să acopere întreg lanțul 
de gestionare a crizelor și rezistența 
societății

Or. de

Amendamentul 963
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.4 –
paragraful 2



AM\909647RO.doc 153/175 PE492.826v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită de 
asemenea integrarea capacităților civile și 
militare în misiuni, de la protecția civilă și 
asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progres tehnologic în 
domeniul sensibil al tehnologiilor cu 
dublă utilizare, pentru garantarea 
interoperabilității între forțele militare și 
de protecție civilă și între forțele de 
protecție civilă la nivel mondial, precum și 
pentru a asigura fiabilitatea, luarea în 
considerare a aspectelor organizaționale, 
juridice și etice, aspectele comerciale, 
protecția confidențialității și integritatea 
informațiilor și trasabilitatea tuturor 
tranzacțiilor și operațiilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 964
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.4 –
paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită de 
asemenea integrarea capacităților civile și 
militare în misiuni, de la protecția civilă și 

Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman.
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asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progres tehnologic în 
domeniul sensibil al tehnologiilor cu 
dublă utilizare, pentru garantarea 
interoperabilității între forțele militare și 
de protecție civilă și între forțele de 
protecție civilă la nivel mondial, precum și 
pentru a asigura fiabilitatea, luarea în 
considerare a aspectelor organizaționale, 
juridice și etice, aspectele comerciale, 
protecția confidențialității și integritatea 
informațiilor și trasabilitatea tuturor 
tranzacțiilor și operațiilor.

Or. en

Amendamentul 965
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.4 –
paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită de 
asemenea integrarea capacităților civile și 
militare în misiuni, de la protecția civilă și 
asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progres tehnologic în domeniul 
sensibil al tehnologiilor cu dublă utilizare, 
pentru garantarea interoperabilității între 
forțele militare și de protecție civilă și între 
forțele de protecție civilă la nivel mondial, 
precum și pentru a asigura fiabilitatea, 
luarea în considerare a aspectelor 
organizaționale, juridice și etice, aspectele 
comerciale, protecția confidențialității și 
integritatea informațiilor și trasabilitatea 

Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită, de 
asemenea, integrarea capacităților civile și 
militare în misiuni, de la protecția civilă și 
asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progres tehnologic în domeniul 
sensibil al tehnologiilor cu dublă utilizare, 
pentru garantarea interoperabilității între 
forțele militare și de protecție civilă și între 
forțele de protecție civilă la nivel mondial, 
precum și pentru a asigura fiabilitatea, 
luarea în considerare a aspectelor 
organizaționale, juridice și etice, aspectele 
comerciale, protecția confidențialității și 
integritatea informațiilor și trasabilitatea 
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tuturor tranzacțiilor și operațiilor. tuturor tranzacțiilor și operațiilor, fără 
încălcarea drepturilor fundamentale în 
ceea ce privește confidențialitatea și 
protecția datelor personale.

Or. en

Amendamentul 966
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.5. Asigurarea libertății și a vieții 
private pe internet și consolidarea 
dimensiunii societale a securității

eliminat

Garantarea dreptului omului la 
respectarea vieții private în societatea 
digitală va necesita dezvoltarea cadrelor și 
tehnologiilor de protecție integrată a vieții 
private din momentul proiectării, de la 
stadiul de concepere a produselor și 
serviciilor. Vor fi elaborate tehnologii 
care să permită utilizatorilor să își 
controleze datele cu caracter personal, 
precum și utilizarea acestora de către 
terți; precum și instrumente care vor 
permite detectarea și blocarea 
conținuturilor ilegale și violarea datelor și 
protejarea drepturilor omului online, 
prevenind limitarea comportamentelor 
cetățenilor în mod individual sau în 
grupuri de activități ilegale de căutare și 
de stabilire a profilului.
Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor 
la adresa securității. Este așadar esențial 
să se înțeleagă mai bine dimensiunile 
socioeconomice, culturale și 
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antropologice ale securității, cauzele 
insecurității, rolul mass-media și al 
comunicării și percepțiile cetățenilor. 
Aspectele etice și protecția valorilor 
umane și a drepturilor fundamentale ale 
omului vor fi abordate.

Or. en

Amendamentul 967
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.5 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garantarea dreptului omului la 
respectarea vieții private în societatea 
digitală va necesita dezvoltarea cadrelor și 
tehnologiilor de protecție integrată a vieții 
private din momentul proiectării, de la 
stadiul de concepere a produselor și 
serviciilor. Vor fi elaborate tehnologii 
care să permită utilizatorilor să își 
controleze datele cu caracter personal, 
precum și utilizarea acestora de către 
terți; precum și instrumente care vor 
permite detectarea și blocarea 
conținuturilor ilegale și violarea datelor și 
protejarea drepturilor omului online, 
prevenind limitarea comportamentelor 
cetățenilor în mod individual sau în 
grupuri de activități ilegale de căutare și 
de stabilire a profilului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 968
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.5 –
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paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garantarea dreptului omului la respectarea 
vieții private în societatea digitală va 
necesita dezvoltarea cadrelor și 
tehnologiilor de protecție integrată a vieții 
private din momentul proiectării, de la 
stadiul de concepere a produselor și 
serviciilor. Vor fi elaborate tehnologii care 
să permită utilizatorilor să își controleze 
datele cu caracter personal, precum și 
utilizarea acestora de către terți; precum și 
instrumente care vor permite detectarea și 
blocarea conținuturilor ilegale și violarea 
datelor și protejarea drepturilor omului 
online, prevenind limitarea 
comportamentelor cetățenilor în mod 
individual sau în grupuri de activități 
ilegale de căutare și de stabilire a 
profilului.

Garantarea dreptului omului la respectarea 
vieții private în societatea digitală poate fi 
obținută în mod remarcabil prin 
asigurarea dezvoltării cadrelor și 
tehnologiilor de protecție integrată și 
implicită a vieții private din momentul 
proiectării, de la stadiul de concepere a 
produselor și serviciilor și crearea de 
stimulente care să răsplătească abordările 
de confidențialitate și securitate integrată. 
Vor fi elaborate tehnologii de autorizare a
utilizatorilor să își controleze datele cu 
caracter personal, precum și utilizarea 
acestora de către terți; precum și 
instrumente care vor permite detectarea și 
blocarea conținuturilor ilegale și violarea 
datelor într-un mod care să protejeze 
drepturile omului și să prevină supunerea 
și/sau limitarea comportamentelor 
cetățenilor în mod individual sau în grupuri 
de activități ilegale de căutare și de 
stabilire a profilului.

Or. en

Amendamentul 969
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.5 –
paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor 
la adresa securității. Este așadar esențial 
să se înțeleagă mai bine dimensiunile 

eliminat
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socioeconomice, culturale și 
antropologice ale securității, cauzele 
insecurității, rolul mass-media și al 
comunicării și percepțiile cetățenilor. 
Aspectele etice și protecția valorilor 
umane și a drepturilor fundamentale ale 
omului vor fi abordate.

Or. en

Amendamentul 970
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.5 –
paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor la 
adresa securității. Este așadar esențial să se 
înțeleagă mai bine dimensiunile 
socioeconomice, culturale și antropologice 
ale securității, cauzele insecurității, rolul 
mass-media și al comunicării și percepțiile 
cetățenilor. Aspectele etice și protecția 
valorilor umane și a drepturilor 
fundamentale ale omului vor fi abordate.

Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor la 
adresa securității. Este așadar esențial să se 
înțeleagă mai bine dimensiunile 
socioeconomice, culturale și antropologice 
ale securității, cauzele insecurității, rolul 
mass-media și al comunicării și percepțiile 
cetățenilor. Aspectele etice și protecția 
valorilor umane și a drepturilor 
fundamentale ale omului vor fi abordate și 
rămân fundamentale pentru această 
discuție.

Or. en

Amendamentul 971
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.5 –
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paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor la 
adresa securității. Este așadar esențial să se 
înțeleagă mai bine dimensiunile 
socioeconomice, culturale și antropologice 
ale securității, cauzele insecurității, rolul 
mass-media și al comunicării și percepțiile 
cetățenilor. Aspectele etice și protecția 
valorilor umane și a drepturilor 
fundamentale ale omului vor fi abordate.

Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor la 
adresa securității. Este așadar esențial să se 
înțeleagă mai bine dimensiunile 
socioeconomice, culturale și antropologice 
ale securității, cauzele insecurității, rolul 
mass-media și al comunicării și percepțiile 
cetățenilor. Aspectele etice și protecția 
valorilor umane și a drepturilor 
fundamentale ale omului vor fi asigurate.

Or. en

Amendamentul 972
Christian Ehler

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.6. Aspecte specifice privind punerea în 
aplicare

eliminat

Întrucât cercetarea va fi axată pe 
securitatea civilă, o coordonare cu 
activitățile Agenției Europene de Apărare 
(AEA) va fi urmărită în mod activ în 
scopul de a consolida cooperarea cu AEA, 
în special prin intermediul cadrului 
european de cooperare deja stabilit, 
ținând cont că existența domeniilor sau 
tehnologiilor cu dublă utilizare sunt 
relevante atât pentru aplicațiile civile, cât 
și militare. Mecanismele de cooperare cu 
agențiile competente ale Uniunii, cum ar 
fi de exemplu, FRONTEX, EMSA și 
Europol, va fi, de asemenea, consolidată 
în continuare, pentru a îmbunătăți 
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coordonarea programelor și politicilor 
Uniunii în domeniul securității interne și 
externe și a altor inițiative ale Uniunii.
Ținând cont de natura particulară a 
securității, se vor pune în aplicare 
dispoziții specifice în materie de 
programare și guvernanță, în special cu 
comitetul menționat la articolul 9 din 
prezenta decizie. Informațiile clasificate și 
alte informații sensibile legate de 
securitate vor fi protejate și cerințe 
speciale și criterii pentru cooperarea 
internațională pot fi precizate în 
programele de lucru. Se va ține cont de 
asemenea de acest aspect în dispozițiile 
referitoare la programare și guvernanță 
pentru societăți sigure (inclusiv aspectele 
de comitologie).

Or. en

Amendamentul 973
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.3 – paragraful 3 – punctul 6.3.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.6. Aspecte specifice privind punerea în 
aplicare

eliminat

Întrucât cercetarea va fi axată pe 
securitatea civilă, o coordonare cu 
activitățile Agenției Europene de Apărare 
(AEA) va fi urmărită în mod activ în 
scopul de a consolida cooperarea cu AEA, 
în special prin intermediul cadrului 
european de cooperare deja stabilit, 
ținând cont că existența domeniilor sau 
tehnologiilor cu dublă utilizare sunt 
relevante atât pentru aplicațiile civile, cât 
și militare. Mecanismele de cooperare cu 
agențiile competente ale Uniunii, cum ar 
fi de exemplu, FRONTEX, EMSA și 
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Europol, va fi, de asemenea, consolidată 
în continuare, pentru a îmbunătăți 
coordonarea programelor și politicilor 
Uniunii în domeniul securității interne și 
externe și a altor inițiative ale Uniunii.
Ținând cont de natura particulară a 
securității, se vor pune în aplicare 
dispoziții specifice în materie de 
programare și guvernanță, în special cu 
comitetul menționat la articolul 9 din 
prezenta decizie. Informațiile clasificate și 
alte informații sensibile legate de 
securitate vor fi protejate și cerințe 
speciale și criterii pentru cooperarea 
internațională pot fi precizate în 
programele de lucru. Se va ține cont de 
asemenea de acest aspect în dispozițiile 
referitoare la programare și guvernanță 
pentru societăți sigure (inclusiv aspectele 
de comitologie).

Or. en

Amendamentul 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Societăți sigure – Protejarea libertății 
și securității Europei și cetățenilor săi
Uniunea Europeană, cetățenii și 
partenerii săi internaționali se confruntă 
cu o serie de amenințări la adresa 
securității, cum ar fi criminalitatea, 
terorismul și situațiile de urgență de mari 
dimensiuni cauzate de catastrofe naturale 
sau provocate de om. Aceste amenințări 
pot traversa frontierele și afecta atât 
obiective fizice, cât și spațiul cibernetic. 
Atacurile împotriva site-urilor internet ale 
autorităților publice și entităților private, 
de exemplu, nu numai că subminează 
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încrederea cetățenilor, dar pot afecta în 
mod grav sectoare esențiale cum ar fi 
energia, transportul, sănătatea, finanțele 
sau telecomunicațiile.
Pentru a anticipa, preveni și gestiona 
aceste amenințări, este necesar să se 
dezvolte și să se aplice tehnologiile 
inovatoare, soluțiile, instrumentele de 
previzionare și cunoștințele inovatoare, să 
se stimuleze cooperarea între furnizori și 
utilizatori, să se găsească soluții în 
materie de securitate civilă, să se 
amelioreze competitivitatea securității și a 
sectorului serviciilor europene și să se 
prevină și să se combată atingerile aduse 
vieții private și încălcarea drepturilor 
omului.
Coordonarea și îmbunătățirea cercetării 
în materie de securitate vor reprezenta 
astfel un element esențial și vor contribui 
la trecerea în revistă a eforturilor de 
cercetare actuale, inclusiv previziuni, și 
vor îmbunătăți condițiile juridice 
relevante și procedurile de coordonare, 
inclusiv activitățile de standardizare.
Activitățile vor urmări o abordare 
orientată spre îndeplinirea obiectivelor 
misiunilor și vor integra aspectele 
societale relevante. Acestea vor sprijini 
politicile Uniunii pentru securitatea 
internă și externă, politicile de apărare, 
precum și noile dispoziții relevante ale 
Tratatului de la Lisabona, și vor veghea la 
securitatea cibernetică, precum și la 
încrederea și respectul vieții private. 
Următoarele obiective specifice vor fi 
urmărite:
6a.1. Lupta împotriva criminalității și 
terorismului
Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor 
potențiale ale acestora. Acest lucru 
necesită tehnologii și capacități noi 
(inclusiv în combaterea criminalității 
informatice și a terorismului informatic) 
pentru a garanta securitatea în domeniul 
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sănătății, hranei, apei și mediului, care 
sunt esențiale pentru buna funcționare a 
societății și economiei. Noile tehnologii și 
capacități specializate vor contribui la 
protejarea infrastructurilor, sistemelor și 
serviciilor critice (inclusiv comunicații, 
transport, sănătate, alimente, apă, 
energie, lanțuri logistice și de 
aprovizionare și mediu). Aceasta va 
include analizarea infrastructurilor și 
serviciilor critice în rețea ale sectoarelor 
publice și private și protejarea acestora 
împotriva oricărui tip de amenințare. 
Subiecte suplimentare care să vizeze 
îmbunătățirea protecției cetățenilor vor 
favoriza dezvoltarea de societăți civile 
sigure.
6a. 2. Protejarea și îmbunătățirea 
rezistenței infrastructurilor critice
Noile tehnologii și capacități specializate 
vor contribui la protejarea 
infrastructurilor, sistemelor și serviciilor 
critice (inclusiv comunicații, transport, 
sănătate, alimente, apă, energie, lanțuri 
logistice și de aprovizionare și mediu). 
Aceasta va include analizarea 
infrastructurilor și serviciilor critice în 
rețea ale sectoarelor publice și private și 
protejarea acestora împotriva oricărui tip 
de amenințare.
6a.3. Consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor și securitatea 
maritimă
Tehnologiile și capacitățile sunt, de 
asemenea, necesare pentru a consolida 
sistemele, echipamentele, instrumentele, 
procesele și metodele de identificare 
rapidă pentru a îmbunătăți securitatea 
frontierelor, inclusiv aspectele legate de 
control și de supraveghere, exploatând în 
același timp întregul potențial al 
EUROSUR. Acestea vor fi dezvoltate și 
testate având în vedere eficacitatea 
acestora, respectarea principiilor juridice 
și etice și a proporționalității, 
acceptabilitatea socială și respectarea 
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drepturilor fundamentale. Cercetarea va 
sprijini, de asemenea, îmbunătățirea 
gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare 
sporită cu țările candidate, potențial 
candidate și țările din cadrul politicii 
europene de vecinătate.
Va fi abordată întreaga gamă a aspectelor 
legate de securitatea maritimă. Aceasta 
include aspectele legate de gestionarea 
frontierei albastre, precum și protecția și 
controlul transportului pe apă.
6a.4. Asigurarea securității cibernetice
Securitatea cibernetică este o condiție 
prealabilă care trebuie îndeplinită pentru 
ca persoanele, întreprinderile și serviciile 
publice să poată beneficia de 
oportunitățile oferite de internet. Aceasta 
implică securizarea sistemelor, rețelelor, 
dispozitivelor de acces și software și 
servicii, inclusiv informatica 
dematerializată („cloud computing”), 
luând în același timp în considerare 
interoperabilitatea tehnologiilor multiple. 
Cercetarea va preveni, detecta și gestiona 
în timp real atacurile cibernetice în 
diverse domenii și pe teritorii diferite, va 
contracara utilizarea necorespunzătoare a 
tehnologiilor cibernetice, va preveni 
încălcarea vieții private și va proteja 
infrastructurile critice pentru TIC.
6a.5. Creșterea rezilienței Europei la criză 
și dezastre
În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare 
a urgențelor (precum protecția civilă, 
lupta împotriva incendiilor și poluarea 
marină, ajutorul umanitar, protecția 
civilă, prevenirea conflictelor, dezvoltarea 
de misiuni de salvare a infrastructurilor 
de informatică medicală și stabilizarea 
post-criză), precum și controlul aplicării 
legilor. Cercetarea trebuie să acopere 
întreg lanțul de gestionare a crizelor și 
rezistența societății și să susțină stabilirea 
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la nivel european a capacității de reacție 
în caz de urgență.
Activități care acoperă toate domeniile de 
acțiune vor aborda, de asemenea, 
integrarea și interoperabilitatea sistemelor 
și serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea, arhitectura distribuită și 
factorul uman. Acest lucru necesită, de 
asemenea, integrarea capacităților civile 
și militare în misiuni, de la protecția civilă 
și asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progresul tehnologic în 
domeniul sensibil al tehnologiilor cu 
dublă utilizare, pentru garantarea 
interoperabilității între forțele militare și 
de protecție civilă și între forțele de 
protecție civilă la nivel mondial, precum și 
pentru a asigura fiabilitatea, luarea în 
considerare a aspectelor organizaționale, 
juridice și etice, aspectele comerciale, 
protecția confidențialității și integritatea 
informațiilor și trasabilitatea tuturor 
tranzacțiilor și operațiilor.
6a.6. Consolidarea dimensiunii societale a 
securității și asigurarea libertății și a vieții 
private pe internet
Orice nouă soluție sau tehnologie nouă în 
materie de securitate trebuie să fie 
acceptabilă pentru societate, să respecte 
legislația Uniunii și dreptul internațional, 
să fie eficace și proporțională în 
identificarea și abordarea amenințărilor 
la adresa securității. Este așadar esențial 
să se înțeleagă mai bine dimensiunile 
socioeconomice, culturale și 
antropologice ale securității, cauzele 
insecurității, rolul media și al comunicării 
și percepțiile cetățenilor. Aspectele etice și 
protecția valorilor umane și a drepturilor 
fundamentale ale omului vor fi abordate.
Garantarea dreptului omului la 
respectarea vieții private în societatea 
digitală va necesita dezvoltarea cadrelor și 
tehnologiilor de protecție integrată a vieții 
private din momentul proiectării, de la 
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stadiul de concepere a produselor și 
serviciilor. Vor fi elaborate tehnologii 
care să permită utilizatorilor să își 
controleze datele cu caracter personal, 
precum și utilizarea acestora de către 
terți; precum și instrumente care vor 
permite detectarea și blocarea 
conținuturilor ilegale și violarea datelor și 
protejarea drepturilor omului online, 
prevenind limitarea comportamentelor 
cetățenilor în mod individual sau în 
grupuri de activități ilegale de căutare și 
de stabilire a profilului.
6a.7. Susținerea politicilor interne și 
externe de securitate ale Uniunii
Având în vedere că linia care delimitează 
securitatea externă de cea internă este din 
ce în ce mai estompată, conflictele din 
afara Europei și consecințele acestora pot 
avea rapid un impact direct asupra 
securității Europei. Mai mult, interfața 
dintre activitățile și politicile civile și cele 
orientate spre apărare necesită o atenție 
deosebită deoarece există o mare 
oportunitate de a exploata sinergiile 
dintre operațiunile de protecție civilă, de 
evaluare a situațiilor, de gestionare a 
conflictelor și de prevenire a conflictelor, 
de menținere a păcii și de stabilizare post-
criză. Investițiile în dezvoltarea de 
capacități de gestionare a crizelor vor fi 
încurajate acolo unde se identifică 
complementarități, astfel încât să se 
elimine rapid lacunele de capacități, în 
același timp evitând duplicarea inutilă, 
creând sinergii și susținând 
standardizarea.
6a.8. Consolidarea standardizării și 
interoperabilității
Activitățile prenormative și de 
standardizare vor fi susținute în toate 
zonele misiunii. Se va acorda atenție 
identificării lacunelor de standardizare și 
generația următoare de instrumente și 
tehnologii. Activități care acoperă toate 
domeniile de acțiune vor aborda, de 
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asemenea, integrarea și 
interoperabilitatea sistemelor și 
serviciilor, inclusiv aspecte precum 
comunicarea. Acest lucru necesită, de 
asemenea, integrarea capacităților civile 
și militare în misiuni, de la protecția civilă 
și asistența umanitară până la gestionarea 
frontierelor sau menținerea păcii. Acestea 
vor include progresul tehnologic în 
domeniul blocării tehnologiilor cu dublă 
utilizare, pentru garantarea 
interoperabilității între forțele militare și 
de protecție civilă și între forțele de 
protecție civilă la nivel mondial, precum și 
pentru a asigura fiabilitatea, luarea în 
considerare a aspectelor organizaționale, 
juridice și etice, aspectele comerciale, 
protecția confidențialității și integritatea 
informațiilor și trasabilitatea tuturor 
tranzacțiilor și operațiilor.
6a.9. Aspecte specifice privind punerea în 
aplicare
Întrucât cercetarea va fi axată pe 
securitatea civilă, o coordonare cu 
activitățile Agenției Europene de Apărare 
(AEA) va fi urmărită în mod activ în 
scopul de a consolida cooperarea cu AEA, 
în special prin intermediul cadrului 
european de cooperare deja stabilit, 
ținând cont că existența domeniilor sau 
tehnologiilor cu dublă utilizare sunt 
relevante atât pentru aplicațiile civile, cât 
și militare. Mecanismele de cooperare cu 
agențiile competente ale Uniunii, cum ar 
fi de exemplu, FRONTEX, EMSA și 
Europol, va fi, de asemenea, consolidată 
în continuare, pentru a îmbunătăți 
coordonarea programelor și politicilor 
Uniunii în domeniul securității interne și 
externe și a altor inițiative ale Uniunii.
Ținând cont de natura particulară a 
securității, se vor pune în aplicare 
dispoziții specifice în materie de 
programare și guvernanță, în special cu 
comitetul menționat la articolul 9 din 
prezenta decizie. Informațiile clasificate și 
alte informații sensibile legate de 
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securitate vor fi protejate și cerințe 
speciale și criterii pentru cooperarea 
internațională pot fi precizate în 
programele de lucru. Se va ține cont, de 
asemenea, de acest aspect în dispozițiile 
referitoare la programare și guvernanță 
pentru societăți sigure (inclusiv aspectele 
de comitologie).

Or. en

Justificare

În cercetarea în domeniul securității FP7 există o temă liberă cu o înregistrare excelentă. Ea 
a fost implementată cu succes. Între timp, este programul care are una dintre cele mai 
ridicate rate de participare a IMM-urilor, oferă aplicații și soluții orientate spre piață și 
asigură aproximativ 50 % dintre toate fondurile publice pentru cercetare în domeniul 
securității la nivel național și european. În plus, Tratatul de la Lisabona a furnizat UE mai 
multă putere în domeniul securității. Sarcinile noi asociate ar trebui să fie sprijinite de o temă 
de cercetare adecvată în domeniul securității în cadrul Orizont 2020.

Amendamentul 975
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Creșterea securității protecției 
cetățenilor – Lupta împotriva 
criminalității și a terorismului
Ambiția constă atât în evitarea atacurilor, 
cât și în atenuarea consecințelor 
potențiale ale acestora. Acest lucru 
necesită tehnologii și capacități noi 
(inclusiv în combaterea criminalității 
informatice și a terorismului informatic) 
pentru a garanta securitatea în domeniul 
sănătății, hranei, apei și mediului, care 
sunt esențiale pentru buna funcționare a 
societății și economiei. Aceasta va include 
analizarea infrastructurilor și a serviciilor 
critice în rețea ale sectoarelor publice și 
private și protejarea acestora împotriva 
oricărui tip de amenințări. Subiecte 
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suplimentare care să vizeze îmbunătățirea 
protecției cetățenilor vor favoriza 
dezvoltarea de societăți civile sigure.

Or. en

Justificare

Eliminarea tezei „Tehnologii noi … și mediu” care nu este în linie cu misiunea în acest 
domeniu. În plus, această teză este inclusă deja la punctul 6a2. Această dublare ar trebui 
evitată.

Amendamentul 976
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Creșterea rezilienței Europei la criză 
și dezastre
În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii 
și capacități specializate pentru a sprijini 
diferite tipuri de operațiuni de gestionare 
a urgențelor (precum protecția civilă și 
combaterea incendiilor și poluarea 
marină, ajutorul umanitar, protecția 
civilă, dezvoltarea informaticii medicale și 
a misiunilor de salvare a 
infrastructurilor), precum și controlul 
aplicării legilor. Cercetarea trebuie să 
acopere întreg lanțul de gestionare a 
crizelor și rezistența societății și să susțină 
stabilirea la nivel european a capacității 
de reacție în caz de urgență.

Or. en

Justificare

Prevenirea conflictelor și stabilizarea post-criză fac parte deja din secțiunea 6a.7. Sprijinirea 
politicilor de securitate interne și externe ale Uniunii. Dublarea aceluiași conținut în două 
secțiuni diferite ar putea crea confuzii.
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Amendamentul 977
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6c. Susținerea politicilor interne și 
externe de securitate ale Uniunii
Având în vedere că linia care delimitează 
securitatea externă de cea internă este din 
ce în ce mai estompată, conflictele din 
afara Europei și consecințele acestora pot 
avea rapid un impact direct asupra 
securității Europei. Mai mult, interfața 
dintre activitățile și politicile civile și cele 
orientate spre apărare necesită o atenție 
deosebită deoarece există o mare 
oportunitate de a exploata sinergiile 
dintre operațiunile de protecție civilă, de 
evaluare a situațiilor, de gestionare a 
conflictelor și de prevenire a conflictelor, 
de menținere a păcii și de stabilizare post-
criză. Investițiile în dezvoltarea de 
capacități de gestionare a conflictelor vor 
fi încurajate acolo unde se identifică 
complementarități, astfel încât să se 
elimine rapid lacunele de capacități, în 
același timp evitând duplicarea inutilă, 
creând sinergii și susținând 
standardizarea.

Or. en

Justificare

Prevenirea conflictelor și stabilizarea post-criză fac parte deja din secțiunea 6a.7. Sprijinirea 
politicilor de securitate interne și externe ale Uniunii. Dublarea aceluiași conținut în două 
secțiuni diferite ar putea crea confuzii. Gestionarea crizei este acoperită deja în secțiunea 
„6a.5. Creșterea rezilienței Europei la crize și dezastre” și nu ar trebui inclusă aici.

Amendamentul 978
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de decizie
Anexa I – partea IV – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Poziția de lider în sectorul industrial 2. Poziția de lider în sectorul industrial și 
cel al serviciilor

Or. ro

Amendamentul 979
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Anexa I – partea IV – punctul 3 – subpunctul 3.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.3. Surse de energie sigure, ecologice și 
eficiente

3.3. Eficiență energetică și surse de 
energie sigure, ecologice și eficiente

Or. ro

Amendamentul 980
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

JRC se va concentra asupra obiectivelor 
20/20/20 privind schimbările climatice și 
energia și a tranziției Uniunii către o 
economie competitivă caracterizată prin 
emisii reduse de carbon până în 2050 prin 
activități de cercetare privind aspectele 
tehnologice și socio-economice ale 
următoarelor problematici

JRC se va concentra asupra obiectivelor 
20/20/20 privind schimbările climatice și 
energia și a tranziției Uniunii către o 
economie competitivă caracterizată prin 
emisii reduse de carbon prin activități de 
cercetare privind aspectele tehnologice și 
socioeconomice ale următoarelor 
problematici

Or. it



PE492.826v02-00 172/175 AM\909647RO.doc

RO

Justificare

Astfel cum reiese din numele său, programul-cadru acoperă doar perioada până în 2020 
pentru atingerea obiectivelor din Strategia 2020 și a obiectivului 20-20-20. Mai curând decât 
să privim înainte spre posibile scenarii de viitor pentru următoarele decenii, ar trebui să ne 
concentrăm atenția pe îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 2020.

Amendamentul 981
Niki Tzavela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) securitatea aprovizionării cu energie, în 
special în ceea ce privește legăturile și 
raporturile de interdependență cu sistemele 
de furnizare și transport de energie din 
afara Europei; cartografia surselor și 
infrastructurilor de energie primară 
autohtone și externe de care Europa 
depinde.

(a) securitatea și diversitatea aprovizionării 
cu energie, în special în ceea ce privește 
legăturile și raporturile de interdependență 
cu sistemele de furnizare și transport de 
energie din afara Europei; cartografia 
surselor și infrastructurilor de energie 
primară autohtone și externe de care 
Europa depinde.

Or. en

Justificare

În timp ce JRC se concentrează în general pe măsurile de „securitate a aprovizionării” 
pentru UE, atenția cercetării trebuie acordată și elementului „diversității” de furnizare a 
rutelor și parcursurilor de aprovizionare.

Amendamentul 982
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) consolidarea capacității Uniunii de 
reducere a riscului de dezastre și de 
gestionare a catastrofelor naturale sau 
provocate de om, în special prin 
dezvoltarea unui sistem informatic mondial 

(h) consolidarea capacității Uniunii de 
reducere a riscului de dezastre și de 
gestionare a catastrofelor naturale sau 
provocate de om, în special prin 
dezvoltarea dispozitivelor de testare, a unui 
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de alertă rapidă și de gestionare a riscurilor 
multiple, în funcție care să utilizeze 
tehnologiile de observare a Pământului;

sistem informatic mondial de alertă rapidă 
și de gestionare a riscurilor multiple, în 
funcție de care să utilizeze tehnologiile de 
observare a Pământului;

Or. de

Justificare

În gestionarea dezastrelor naturale sau a celor provocate de om nu sunt suficiente numai 
monitorizarea și prevenirea, ci și ajutorul concret în caz de urgență – dispozitivele concrete 
de testare în vederea pregătirii practice în caz de dezastru, de exemplu, în caz de inundații 
majore, sunt de aceea la fel de importante pentru protecția societății.

Amendamentul 983
Markus Pieper

Propunere de decizie
Anexa I – partea IV – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) Construirea dispozitivelor de 
demonstrație și a celor pilot pentru 
simularea dezastrelor, în vederea 
reducerii riscului de dezastre și a 
îmbunătățirii gestionării locale a 
dezastrelor, în special în protecția 
împotriva inundațiilor.

Or. de

Justificare

În gestionarea dezastrelor naturale sau a celor provocate de om nu sunt suficiente numai 
monitorizarea și prevenirea, ci și ajutorul concret în caz de urgență – dispozitivele concrete 
de testare în vederea pregătirii practice în caz de dezastru, de exemplu, în caz de inundații 
majore, sunt de aceea la fel de importante pentru protecția societății.

Amendamentul 984
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa II – partea I – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Cereri de brevete în domeniul 
tehnologiilor viitoare și emergente

– Cereri de brevete și modele de utilitate în 
domeniul tehnologiilor viitoare și 
emergente

Or. en

Justificare

Pentru completare.

Amendamentul 985
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Mobilitatea interdisciplinară și 
transnațională a cercetătorilor, inclusiv a 
doctoranzilor

– Mobilitatea interdisciplinară și 
transnațională a cercetătorilor, inclusiv a 
doctoranzilor și numărul de publicații din 
jurnalele specializate, cercetare și 
dezvoltare și proiecte de inovare, inspirate 
de circulație

Or. en

Justificare

Rezultatele reale ale activității trebuie să fie puse la dispoziție; în caz contrar, poate rămâne 
doar circulația.

Amendamentul 986
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Infrastructuri de cercetare care sunt 
accesibile tuturor cercetătorilor din Europa 

– Infrastructuri de cercetare dezvoltate în 
întreaga Europă care sunt accesibile 
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și din afara acesteia prin sprijinul Uniunii tuturor cercetătorilor din Europa și din 
afara acesteia prin sprijinul Uniunii

Or. en

Amendamentul 987
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Cereri de brevete obținute pentru 
diversele tehnologiile generice și 
industriale

– Cereri de brevete și modele de utilitate
obținute pentru diversele tehnologiile 
generice și industriale

Or. en

Justificare

Pentru completare:

Amendamentul 988
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Cereri de brevete în domeniul diferitelor 
„Provocări societale”

– Cereri de brevete și modele de utilitate în 
domeniul diferitelor „Provocări societale”

Or. en

Justificare

Pentru completare.


