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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 în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în 
domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0497),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și 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 (C7-0221/2013),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European, 

– 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 Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
.../2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... 20135 (denumit în 
continuare „programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin 

(2) Programul Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
.../2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... 20135 (denumit în 
continuare „programul-cadru Orizont 
2020”) are ca obiectiv creșterea impactului 
asupra cercetării și inovării prin 
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contribuirea la consolidarea
parteneriatelor public-public, inclusiv prin
participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe state membre în
conformitate cu articolul 185 din tratat.

dezvoltarea unor sinergii mai apropiate, 
creșterea coordonării și evitarea 
suprapunerii inutile cu programele 
internaționale, naționale și regionale. 
Parteneriatele de tip public-public, 
inclusiv participarea Uniunii la programele 
desfășurate 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 20, și să respecte principiile 
generale, mai ales cele cu privire la 
accesul liber și la transparență.

__________________ __________________
5 JO... [O2020 PC] 5 JO... [O2020 PC]

Or. en

Justificare

Adăugiri în conformitate cu programul-cadru Orizont 2020, în special considerentul 28 și 
articolul 20.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Contribuția din partea statelor 
participante reprezintă în principal 
finanțarea instituțională a INM-urilor și ID-
urilor care participă la proiectele selectate. 
Contribuția din partea statelor participante 
ar trebui să includă, de asemenea, o 
contribuție în numerar la costurile 
administrative ale EMPIR. O parte din 
contribuția Uniunii ar trebui să fie alocată 
altor entități decât INM și ID care participă 
la proiectele selectate. Calcularea 
contribuției financiare a Uniunii pentru 
INM și ID care participă la proiecte 
EMPIR ar trebui să asigure faptul că 
valoarea contribuției Uniunii la EMPIR nu 

(16) Contribuția din partea statelor 
participante reprezintă în principal 
finanțarea instituțională a INM-urilor și ID-
urilor care participă la proiectele selectate. 
Contribuția din partea statelor participante 
ar trebui să includă, de asemenea, o 
contribuție în numerar la costurile 
administrative ale EMPIR. O parte din 
contribuția Uniunii ar trebui să fie alocată 
altor entități decât INM și ID care participă 
la proiectele selectate. Calcularea 
contribuției financiare a Uniunii pentru 
INM și ID care participă la proiecte 
EMPIR ar trebui să asigure faptul că 
valoarea contribuției Uniunii la EMPIR nu 
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depășește valoarea contribuției statelor 
participante. Având în vedere faptul că 
finanțarea instituțională a INM-urilor și ID-
urilor din statele participante corespunde 
cheltuielilor generale alocate proiectelor 
EMPIR și nerambursate de contribuția 
Uniunii, rata forfetară pentru finanțarea 
costurilor indirecte eligibile ale INM-urilor 
și ID-urilor ar trebui să fie adaptată în 
comparație cu cea stabilită în 
Regulamentul (UE) nr…/2013 [de stabilire 
a normelor de participare și de difuzare 
pentru programul „Orizont 2020 —
Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020)”]. Rata forfetară ar 
trebui stabilită în funcție de costurile totale 
directe declarate ca fiind eligibile de către 
INM și ID care participă la proiectele 
EMRP, care sunt stabile și care reprezintă 
o aproximare fiabilă a costurilor indirecte 
care urmează să fie suportate de către INM 
și ID care participă la proiecte EMPIR. 
Deoarece aceste costuri indirecte se ridică 
la 140 % din totalul costurilor directe 
eligibile ale INM și ID, cu excepția celor 
pentru subcontractare și a contribuțiilor în 
natură puse la dispoziție gratuit și care n-au 
fost utilizate efectiv la sediile acestora, rata 
forfetară pentru finanțarea costurilor 
indirecte ale INM-urilor și ID-urilor ar 
trebui redusă, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr…/2013 al Comisiei, 
de la [20 %] la 5 %. Așadar, este oportun 
să se prevadă o derogare de la articolul 24 
din regulamentul respectiv pentru INM și 
ID. Celelalte entități care participă la 
proiectele EMPIR ar trebui finanțate în 
conformitate cu regulamentul respectiv.

depășește valoarea contribuției statelor 
participante. Având în vedere faptul că 
finanțarea instituțională a INM-urilor și ID-
urilor din statele participante corespunde 
cheltuielilor generale alocate proiectelor 
EMPIR și nerambursate de contribuția 
Uniunii, rata forfetară pentru finanțarea 
costurilor indirecte eligibile ale INM-urilor 
și ID-urilor ar trebui să fie adaptată în 
comparație cu cea stabilită în 
Regulamentul (UE) nr…/2013 [de stabilire 
a normelor de participare și de difuzare 
pentru programul „Orizont 2020 —
Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020)”]. Rata forfetară ar 
trebui stabilită în funcție de costurile totale 
directe declarate ca fiind eligibile de către 
INM și ID care participă la proiectele 
EMRP, care sunt stabile și care reprezintă 
o aproximare fiabilă a costurilor indirecte 
care urmează să fie suportate de către INM 
și ID care participă la proiecte EMPIR. 
Deoarece aceste costuri indirecte se ridică 
la 140 % din totalul costurilor directe 
eligibile ale INM și ID, cu excepția celor 
pentru subcontractare și a contribuțiilor în 
natură puse la dispoziție gratuit și care n-au 
fost utilizate efectiv la sediile acestora, rata 
forfetară pentru finanțarea costurilor 
indirecte ale INM-urilor și ID-urilor ar 
trebui redusă, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr…/2013 al Comisiei, 
de la [25 %] la 5 %. Așadar, este oportun 
să se prevadă o derogare de la articolul 24 
din regulamentul respectiv pentru INM și 
ID. Celelalte entități care participă la 
proiectele EMPIR ar trebui finanțate în 
conformitate cu regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 3

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

(1) Valoarea maximă a contribuției 
financiare a Uniunii la EMPIR, inclusiv 
creditele AELS, este de 300 de milioane 
EUR. Contribuția se plătește din credite din 
bugetul general al Uniunii alocate pentru 
părțile relevante din programul 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 la EMPIR, inclusiv 
creditele AELS, este de 300 de milioane 
EUR. Contribuția se plătește din credite din 
bugetul general al Uniunii alocate pentru 
părțile relevante din programul 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 
și în special creditele alocate 
următoarelor provocări și teme: 
consolidarea poziției de lider în domeniul 
nanotehnologiilor, al materialelor 
avansate, al biotehnologiei și al sistemelor 
avansate de fabricare și prelucrare; 
îmbunătățirea sănătății și a condițiilor de 
viață pe tot parcursul vieții; îmbunătățirea 
securității alimentare, dezvoltarea 
agriculturii sustenabile, a cercetării 
marine și maritime și a bioeconomiei; 
tranziția spre un sistem energetic fiabil, 
sustenabil și competitiv; realizarea unui 
sistem de transport european eficient din 
punctul de vedere al resurselor, ecologic, 
sigur și fără sincope; o utilizare eficientă 
a resurselor și o economie rezistentă la 
schimbările climatice, precum și o 
aprovizionare sustenabilă cu materii 
prime.

Or. en

Justificare

Adăugiri pentru a preciza din ce parte a bugetului Orizont 2020 provine contribuția UE - vezi 
fișa financiară

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexa 2 – punctul 1 – subpunctul 1.5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5. activități de consolidare a capacităților 
în metrologie la niveluri tehnologice 
diferite, vizând realizarea unui sistem 
metrologic echilibrat și integrat în statele 
participante.

1.5. activități de consolidare a capacităților 
în metrologie la niveluri tehnologice 
diferite, vizând realizarea unui sistem 
metrologic echilibrat și integrat în statele 
participante și care să le permită să-și 
dezvolte capacitățile științifice și tehnice 
în metrologie.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Metrologia, știința măsurării, este un element crucial în lumea noastră a înaltei tehnologii. 
Obiectivul general al EMPIR este de a oferi soluții din domeniul metrologiei care să sprijine 
inovarea și competitivitatea industrială și tehnologii de măsurare pentru a face față 
provocărilor societale precum sănătatea, mediul și energia, inclusiv sprijin pentru elaborarea 
și implementarea politicilor. Un obiectiv important al propunerii este, de asemenea, crearea 
unui sistem european integrat de cercetare în domeniul metrologiei, cu masă critică și o 
angajare activă la nivel regional, național, european și internațional. 

Raportorul salută propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în domeniul 
metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre, ca parte importantă a pachetului de 
investiții pentru inovare din programul Orizont 2020.

Raportorul a analizat propunerea Comisiei și a identificat câteva aspecte tehnice la care 
propune câteva amendamente.


