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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai 
multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară 
activități de cercetare
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0493),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 185, precum și articolul 188 al doilea 
paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea 
a fost prezentată de către Comisie (C7-0220/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020), instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din … 201320 (denumit în continuare 

(2) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020), instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din … 201320 (denumit în continuare 

                                               
1 JO C …
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„Programul-cadru Orizont 2020”), are 
drept obiectiv obținerea unui impact mai 
mare asupra cercetării și a inovării 
contribuind la consolidarea
parteneriatelor public-public, inclusiv prin 
participarea Uniunii la programele derulate 
de mai multe state membre în conformitate 
cu articolul 185 din tratat.

„Programul-cadru Orizont 2020”), are 
drept obiectiv obținerea unui impact mai 
mare asupra cercetării și a inovării prin
dezvoltarea unor sinergii mai strânse, 
creșterea coordonării și evitarea 
suprapunerii inutile cu programele 
internaționale, naționale și regionale de 
cercetare. Parteneriatele public-public, 
inclusiv prin participarea Uniunii la 
programele derulate de mai multe state 
membre în conformitate cu articolul 185 
din tratat, ar trebui să realizeze aceste 
obiective, să îndeplinească condițiile 
specificate în respectivul regulament, în 
special cele de la articolul 26, și să 
respecte pe deplin principiile generale ale 
Programului Orizont 2020.

__________________ __________________
20 JO … [PS H2020] 20 JO … [PS H2020]

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Programul Eurostars-2 (denumit în 
continuare „Eurostars-2”), aliniat cu 
Strategia Europa 2020, cu inițiativa 
emblematică conexă „O Uniune a 
inovării”25 și cu comunicarea „Un 
parteneriat consolidat al Spațiului european 
de cercetare pentru excelență și creștere”26, 
va avea drept obiectiv sprijinirea IMM-
urilor care desfășoară activități de cercetare 
prin cofinanțarea proiectelor lor de 
cercetare orientate către piață în orice 
domeniu. Ca atare și în combinație cu 
activitățile din cadrul obiectivului 
„Tehnologii de vârf și generice” stabilit în 
Programul-cadru Orizont 2020, el va 
contribui la obiectivele părții intitulate 

(7) Programul Eurostars-2 (denumit în 
continuare „Eurostars-2”), aliniat cu 
Strategia Europa 2020, cu inițiativa 
emblematică conexă „O Uniune a 
inovării”25 și cu comunicarea „Un 
parteneriat consolidat al Spațiului european 
de cercetare pentru excelență și creștere”26, 
va avea drept obiectiv sprijinirea IMM-
urilor care desfășoară activități de cercetare 
și dezvoltare prin cofinanțarea proiectelor 
lor de cercetare orientate către piață în 
orice domeniu. Ca atare și în combinație cu 
activitățile din cadrul obiectivului 
„Tehnologii de vârf și generice” stabilit în 
Programul-cadru Orizont 2020, el va 
contribui la obiectivele părții intitulate 
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„Poziția de lider în sectorul industrial” din 
acest program, în vederea accelerării 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor ajuta IMM-urile europene inovatoare 
să devină actori majori pe piața mondială. 
În cadrul îmbunătățirilor introduse în raport 
cu programul Eurostars precedent, 
programul Eurostars-2 ar trebui să vizeze 
reducerea timpului necesar pentru 
acordarea granturilor, o integrare mai 
puternică și o administrare mai flexibilă, 
mai transparentă și mai eficientă, în 
beneficiul final al IMM-urilor care 
desfășoară activități de cercetare.

„Poziția de lider în sectorul industrial” din 
acest program, în vederea accelerării 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor ajuta IMM-urile europene inovatoare 
să devină actori majori pe piața mondială. 
În cadrul îmbunătățirilor introduse în raport 
cu programul Eurostars precedent, 
programul Eurostars-2 ar trebui să vizeze 
reducerea timpului necesar pentru 
acordarea granturilor, o integrare mai 
puternică și o administrare mai flexibilă, 
mai transparentă și mai eficientă, în 
beneficiul final al IMM-urilor care 
desfășoară activități de cercetare și 
dezvoltare.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final din 6 octombrie 
2010.

25 COM(2010)0546, 6 octombrie 2010.

26 COM(2012) 392 final din 17 iulie 2012. 26 COM(2012)0392, 17 iulie 2012.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Conferința ministerială Eureka 
desfășurată la 22 iunie 2012 la Budapesta a 
aprobat o viziune strategică pentru 
Eurostars-2 (denumită în continuare 
„documentul de la Budapesta”). Miniștrii 
s-au angajat să sprijine continuarea 
programului comun Eurostars după 
încheierea sa, în 2013, pe parcursul 
perioadei acoperite de Programul-cadru 
Orizont 2020. Acest sprijin va lua forma 
unui parteneriat consolidat, ținând cont de 
recomandările formulate în urma evaluării 
intermediare a programului comun 
Eurostars. Documentul de la Budapesta 

(8) Conferința ministerială Eureka 
desfășurată la 22 iunie 2012 la Budapesta a 
aprobat o viziune strategică pentru 
Eurostars-2 (denumită în continuare 
„documentul de la Budapesta”). Miniștrii
s-au angajat să sprijine continuarea 
programului comun Eurostars după 
încheierea sa, în 2013, pe parcursul 
perioadei acoperite de Programul-cadru 
Orizont 2020. Acest sprijin va lua forma 
unui parteneriat consolidat, ținând cont de 
recomandările formulate în urma evaluării 
intermediare a programului comun 
Eurostars. Documentul de la Budapesta 
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stabilește două obiective principale pentru 
Eurostars-2: în primul rând, un obiectiv 
axat pe structură, pentru a aprofunda 
sincronizarea și alinierea programelor 
naționale de cercetare în domeniul 
finanțării, care constituie un element 
central pentru realizarea Spațiului european 
de cercetare de către țările membre; în al 
doilea rând, un obiectiv referitor la 
conținut, pentru a sprijini IMM-urile care 
desfășoară activități de cercetare și care 
participă la proiecte de cercetare și de 
inovare transnaționale. Documentul de la 
Budapesta invită Uniunea să participe la 
program.

stabilește două obiective principale pentru 
Eurostars-2: în primul rând, un obiectiv 
axat pe structură, pentru a aprofunda 
sincronizarea și alinierea programelor 
naționale de cercetare în domeniul 
finanțării, care constituie un element 
central pentru realizarea Spațiului european 
de cercetare de către țările membre ale 
Eureka; în al doilea rând, un obiectiv 
referitor la conținut, pentru a sprijini IMM-
urile care desfășoară activități de cercetare 
și dezvoltare și care participă la proiecte de 
cercetare și de inovare transnaționale. 
Documentul de la Budapesta invită UE să 
participe la programul Eurostars-2.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În conformitate cu obiectivul de 
simplificare, poverile administrative și 
birocratice ar trebui reduse pentru toate 
părțile. Auditurile duble și documentarea 
și rapoartele excesive ar trebui evitate.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020, orice stat 
membru și orice țară asociată la 
Programul-cadru Orizont 2020 ar trebui 

(11) În conformitate cu obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020 și ale 
Eureka, orice stat membru, orice țară 
membră a Eureka și orice țară europeană 
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să aibă dreptul de a participa la Eurostars-
2.

și neeuropeană asociată la Eureka care a 
încheiat un acord privind știința și 
tehnologia cu Uniunea ar trebui să aibă 
dreptul de a participa la Eurostars-2.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să efectueze o 
evaluare intermediară care să vizeze în 
special calitatea și eficiența programului 
Eurostars-2 și progresele înregistrate către 
atingerea obiectivelor stabilite, precum și o 
evaluare finală și ar trebui să redacteze un 
raport cu privire la aceste evaluări.

(22) Comisia și statele membre ar trebui să 
efectueze în comun o evaluare 
intermediară care să vizeze în special 
calitatea și eficiența programului 
Eurostars-2 și progresele înregistrate către 
atingerea obiectivelor stabilite, precum și o 
evaluare finală și ar trebui să redacteze un 
raport cu privire la aceste evaluări.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește regulile privind 
participarea Uniunii la al doilea program 
de cercetare și dezvoltare derulat în comun 
de mai multe state membre, destinat să 
sprijine întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) care desfășoară activități de 
cercetare (denumit în continuare 
„Eurostars-2”) și condițiile acestei 
participări.

Prezenta decizie stabilește regulile privind 
participarea Uniunii la al doilea program 
de cercetare și dezvoltare derulat în comun 
de mai multe state membre, destinat să 
sprijine întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) care desfășoară activități de 
cercetare și dezvoltare (denumit în 
continuare „Eurostars-2”) și condițiile 
acestei participări.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice alt stat membru și orice altă țară 
asociată la Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020), instituit prin Regulamentul (UE) 
nr. …/2013 (denumit în continuare 
„Programul-cadru Orizont 2020”), poate 
participa la Eurostars-2, cu condiția 
îndeplinirii condițiilor stabilite la articolul 
6 alineatul (1) litera (c) din prezenta 
decizie. Statele membre și țările asociate 
care îndeplinesc această condiție sunt 
considerate state participante în sensul 
prezentei decizii.

(2) Orice alt stat membru și orice altă țară 
membră a Eureka și orice țară europeană 
și neeuropeană asociată la Eureka care a 
încheiat un acord privind știința și 
tehnologia cu Uniunea poate participa la 
Eurostars-2, cu condiția îndeplinirii 
condițiilor stabilite la articolul 6 alineatul 
(1) litera (c) din prezenta decizie. Statele 
membre și țările membre ale Eureka și
cele asociate la aceasta care îndeplinesc 
această condiție sunt considerate state 
participante în sensul prezentei decizii.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valoarea maximă a contribuției 
financiare a Uniunii, inclusiv creditele 
AELS, la programul Eurostars-2 este de 
287 de milioane EUR30. Contribuția este 
plătită din creditele prevăzute în bugetul 
general al Uniunii pentru părțile relevante 
ale programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 
instituit prin Decizia … /2013/UE în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (vi) și cu articolele 60 și 
61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012.

(1) Valoarea maximă a contribuției 
financiare a Uniunii, inclusiv creditele 
AELS, la programul Eurostars-2, în special 
pentru a acoperi costurile administrative 
și costurile operaționale centrale, este de 
287 de milioane EUR30.  Contribuția este 
plătită din creditele prevăzute în bugetul 
general al Uniunii pentru părțile relevante 
ale programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020 
și în special din creditele de la titlul 
„Inovarea în IMM-uri” din cadrul celui 
de al doilea pilon, instituit prin Decizia … 
/2013/UE în conformitate cu articolul 58 
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alineatul (1) litera (c) punctul (vi) și cu 
articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012.

__________________ __________________
30 Suma este orientativă și va depinde de 
suma finală convenită pentru DG Cercetare 
și inovare și pentru obiectivul „Inovarea în 
IMM-uri” din partea 2 – Poziția de lider în 
sectorul industrial, care va fi în cele din 
urmă aprobată de către autoritatea bugetară 
în versiunea finală a fișei financiare 
legislative.

Suma este orientativă și va depinde de 
suma finală convenită pentru DG Cercetare 
și inovare și pentru obiectivul „Inovarea în 
IMM-uri” din partea 2 – Poziția de lider în 
sectorul industrial, care va fi în cele din 
urmă aprobată de către autoritatea bugetară 
în versiunea finală a fișei financiare 
legislative.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proporția maximă a contribuției 
financiare a Uniunii care poate fi utilizată 
pentru a contribui la costurile 
administrative ale Eurostars-2 este de 2 %. 
Statele participante își asumă toate 
celelalte costuri administrative necesare 
pentru punerea în aplicare a programului 
Eurostars-2.

(3) Proporția maximă a contribuției 
financiare a Uniunii care poate fi utilizată 
pentru a contribui la costurile 
administrative și operaționale (care sunt 
costurile pentru evaluarea proiectului) ale 
Eurostars-2 este de 6 %. Statele 
participante își asumă costurile
administrative la nivel național necesare 
pentru punerea în aplicare a programului 
Eurostars-2.

Or. en

Justificare

Administrarea centrală de către secretariatul Eureka, precum și evaluările proiectelor 
realizate la nivel central generează costuri. În vederea simplificării, aceste costuri centrale ar 
trebui acoperite de contribuțiile Uniunii, în loc să fie împărțite între cele peste 30 de state 
membre. La rândul lor, statele membre acoperă costurile administrative ale organismelor lor 
de finanțare respective. Acest lucru ar împiedica, de asemenea, ca întreaga rețea să fie 
compromisă de un singur stat membru care își amână plățile (4% pentru costuri 
administrative + 2% pentru evaluare).



PE522.920v01-00 12/14 PR\1008853RO.doc

RO

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) demonstrarea, de către statele 
participante, reprezentate de secretariatul 
Eureka, a faptului că programul și 
subiectele de cercetare sunt stabilite în 
conformitate cu prioritățile în materie de 
cercetare prevăzute în Programul-cadrul 
Orizont 2020 și de abordarea ascendentă 
a Eurostars-2;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) demonstrarea, de către statele 
participante, reprezentate de secretariatul 
Eureka, a faptului că principiile generale 
care guvernează Programul-cadrul 
Orizont 2020 sunt respectate;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) demonstrarea, de către statele 
participante, reprezentate de secretariatul 
Eureka, a faptului că condițiile prevăzute 
la articolul 20 din Programul-cadrul 
Orizont 2020 sunt îndeplinite;
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Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În acordul de delegare se prevede o 
atribuire clară a sarcinilor și 
responsabilităților între Comisie, 
secretariatul Eureka și statele membre și 
se evită orice duplicare.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide să efectueze ea 
însăși auditurile menționate la alineatul (1).

(2) Comisia poate decide să efectueze ea 
însăși auditurile menționate la alineatul (1). 
Aceste audituri se realizează doar în 
cazurile justifice corespunzător și în urma 
consultării părților relevante.

Or. en

Justificare

În general, realizarea de către Comisie a unor audituri pe care organismele naționale de 
finanțare le-au făcut deja sau în cazuri care nu pun probleme este inutilă și pur birocratică. 
Comisia ar trebui să explice de ce dorește să realizeze audituri suplimentare, pentru a nu da 
impresia că face acest lucru în mod arbitrar. Un audit suplimentar ar trebui realizat doar în 
cazurile justificate corespunzător și nu pentru toate țările și toți participanții, în general.
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Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 31 decembrie 2017, 
Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a programului Eurostars-2. 
Comisia întocmește un raport cu privire la 
evaluarea respectivă care include 
concluziile evaluării și observațiile sale. 
Comisia transmite raportul respectiv 
Parlamentului European și Consiliului până 
la data de 30 iunie 2018.

(1) Până la data de 31 decembrie 2017, 
Comisia și statele membre efectuează în 
comun o evaluare intermediară a 
programului Eurostars-2. Comisia 
întocmește un raport cu privire la evaluarea 
respectivă care include concluziile 
evaluării și observațiile sale. Comisia 
transmite raportul respectiv Parlamentului 
European și Consiliului până la data 
de 30 iunie 2018.

Or. en


