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

În primul şi 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 conţine două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părţile de text noi sunt evidenţiate prin caractere cursive aldine. Părţile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidenţierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou şi prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepţie de la regulă şi nu se evidenţiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună 
ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0501),

– având în vedere articolul 187 şi articolul 188 primul paragraf din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–
0258/2013),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru control bugetar (A7–0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din... 2013 de instituire a Programului-
cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 
2020 (2014-2020)18 are ca obiectiv 
realizarea unui impact mai mare asupra 

(4) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din... 2013 de instituire a Programului-
cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 
2020 (2014-2020)18 are ca obiectiv 
realizarea unui impact mai mare asupra 
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cercetării şi inovării prin combinarea 
programului-cadru Orizont 2020 şi a 
fondurilor din sectorul privat în cadrul unor 
parteneriate public-privat, în domenii-cheie 
în care cercetarea şi inovarea pot contribui 
la obiectivele mai ample ale Uniunii 
privind competitivitatea şi la soluţionarea 
provocărilor societale. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma 
contribuţiilor financiare la întreprinderile 
comune instituite în temeiul articolului 187 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene şi în conformitate cu Decizia 
1982/2006/CE.

cercetării şi inovării prin combinarea 
programului-cadru Orizont 2020 şi a 
fondurilor din sectorul privat în cadrul unor 
parteneriate public-privat, în domenii-cheie 
în care cercetarea şi inovarea pot contribui 
la obiectivele mai ample ale Uniunii 
privind competitivitatea, potenţarea 
investiţiilor private şi la soluţionarea 
provocărilor societale. Respectivele 
parteneriate ar trebui să se bazeze pe 
angajamente pe termen lung, incluzând o 
contribuţie echilibrată din partea tuturor 
partenerilor, să fie răspunzătoare de 
atingerea ţintelor lor şi să fie aliniate la 
obiectivele strategice ale Uniunii în 
materie de cercetare, dezvoltare şi 
inovare. Guvernanţa şi funcţionarea 
acestor parteneriate ar trebui să fie 
deschise, transparente, eficace şi eficiente 
şi să ofere unei game largi de părţi 
interesate active în domeniile lor specifice 
ocazia de a participa. Implicarea Uniunii 
în aceste parteneriate poate lua forma 
contribuţiilor financiare la întreprinderile 
comune instituite în temeiul articolului 187 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene şi în conformitate cu Decizia 
1982/2006/CE.

__________________ __________________
18 JO [H2020 FP]. 18 JO [H2020 FP].

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
[...]/2013 a Consiliului din [...] 2013 de
instituire a programului specific de punere 
în aplicare a Programului-cadru pentru 
cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-

(5) În conformitate cu Orizont 2020 –
Programul-cadru pentru cercetare şi 
inovare 2014-2020 („Orizont 2020”), 
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
.../2013 al Parlamentului European şi al 
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2020)19, întreprinderile comune instituite în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE
beneficiază în continuare de sprijin în 
condiţiile prevăzute de Decizia (UE) nr. 
[...]/2013. Prioritatea privind Poziţia de 
lider industrial vizează două linii specifice 
de activitate din cadrul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor: „micro- şi 
nanoelectronica” şi „o nouă generaţie de 
componente şi sisteme, ingineria 
componentelor şi a sistemelor integrate 
avansate şi inteligente”. Sistemele 
informatice integrate (ARTEMIS) şi 
nanoelectronica (ENIAC) trebuie îmbinate 
într-o singură iniţiativă.

Consiliului18a şi Decizia (UE) nr. [...]/2013 
a Consiliului din [...] 2013 de instituire a 
programului specific de punere în aplicare 
a Programului-cadru pentru cercetare şi 
inovare Orizont 2020 (2014-2020)19, 
întreprinderile comune instituite în temeiul 
programului Orizont 2020 pot beneficia în 
continuare de sprijin în conformitate cu 
condiţiile prevăzute în respectivul 
regulament şi în Decizia (UE) nr. 
[...]/2013. Prioritatea privind Poziţia de 
lider industrial vizează două linii specifice 
de activitate din cadrul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor: „micro- şi 
nanoelectronica” şi „o nouă generaţie de 
componente şi sisteme, ingineria 
componentelor şi a sistemelor integrate 
avansate şi inteligente”. Sistemele 
informatice integrate (ARTEMIS) şi 
nanoelectronica (ENIAC) trebuie îmbinate 
într-o singură iniţiativă.

__________________ __________________
18a Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
de instituire a Programului-cadru pentru 
cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-
2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 
1982/2006/CE (JO L ...).

19 JO [H2020 SP]. 19 JO [H2020 SP].

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Continuarea sprijinului pentru 
programele de cercetare în domeniul 
nanoelectronicii şi în cel al sistemelor 
informatice integrate trebuie să se bazeze 
pe experienţa acumulată în urma 
operaţiunilor întreprinderilor comune 

(13) Continuarea sprijinului pentru 
programele de cercetare în domeniul 
nanoelectronicii şi în cel al sistemelor 
informatice integrate trebuie să se bazeze 
pe experienţa acumulată în urma 
operaţiunilor întreprinderilor comune 
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ENIAC şi ARTEMIS, pe rezultatele 
evaluărilor intermediare ale acestora, pe 
recomandările părţilor interesate şi pe 
necesitatea de a realiza coordonarea 
eficientă şi sinergia resurselor.

ENIAC şi ARTEMIS, pe rezultatele 
evaluărilor intermediare ale acestora, pe 
recomandările părţilor interesate, pe 
necesitatea de a realiza coordonarea 
eficientă şi sinergia resurselor şi pe 
menţinerea autonomiei necesare pentru a 
asigura echilibrul adecvat al puterii 
decizionale în cadrul guvernanţei 
tripartite care implică sectorul privat, 
statele membre ECSEL şi Uniunea.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Părţile interesate participante la 
platformele tehnologice europene 
ARTEMIS, ENIAC şi EPoSS (Platforma 
tehnologică europeană pentru integrarea 
sistemelor inteligente) interacţionează din 
ce în ce mai mult, după cum se precizează 
în Agenda strategică de cercetare şi inovare 
la nivel înalt a industriei componentelor şi 
sistemelor TIC, publicată de acestea în 
2012. Pentru a capta şi a utiliza în mod 
optim sinergiile care decurg din aceste 
interacţiuni, este necesar să se înfiinţeze o 
unică întreprindere comună (denumită în 
continuare „întreprinderea comună 
ECSEL”), care să acopere domeniul 
componentelor şi al sistemele electronice, 
inclusiv activităţile anterioare ale 
întreprinderilor comune ARTEMIS şi 
ENIAC, şi să utilizeze o structură şi norme 
mai adecvate scopului, pentru a creşte 
eficienţa şi a asigura simplificarea. În acest 
sens, este necesar ca întreprinderea comună 
ECSEL să adopte normele financiare 
adecvate necesităţilor sale, în conformitate 
cu articolul 209 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 

(14) Părţile interesate participante la 
platformele tehnologice europene 
ARTEMIS, ENIAC şi EPoSS (Platforma 
tehnologică europeană pentru integrarea 
sistemelor inteligente) interacţionează din 
ce în ce mai mult, după cum se precizează 
în Agenda strategică de cercetare şi inovare 
la nivel înalt a industriei componentelor şi 
sistemelor TIC, publicată de acestea în 
2012. Pentru a capta şi a utiliza în mod 
optim sinergiile care decurg din aceste 
interacţiuni, este necesar să se înfiinţeze o 
unică întreprindere comună (denumită în 
continuare „întreprinderea comună 
ECSEL”), care să acopere domeniul 
componentelor şi al sistemele electronice, 
inclusiv activităţile anterioare ale 
întreprinderilor comune ARTEMIS şi 
ENIAC, şi să utilizeze o structură şi norme 
mai adecvate scopului, pentru a creşte 
eficienţa şi a asigura simplificarea. În acest 
sens, este necesar ca întreprinderea comună 
ECSEL să adopte normele financiare 
adecvate necesităţilor sale, în conformitate 
cu articolul 208 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
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European şi al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii24.

European şi al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii24.

__________________ __________________
24 JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 24 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pe lângă evaluarea intermediară a 
întreprinderii comune ECSEL şi 
evaluarea menţionată la articolul 32 din 
Orizont 2020, Iniţiativele tehnologice 
comune, ca instrument specific de 
finanţare a Orizont 2020, ar trebui supuse 
unei evaluări intermediare aprofundate 
incluzând, inter alia, o analiză a 
deschiderii, transparenţei şi eficienţei lor.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În conformitate cu articolul 287 
alineatul (1) din tratat, instrumentul 
constitutiv al organismelor, oficiilor sau 
agenţiilor înfiinţate de Uniune poate 
exclude examinarea conturilor de venituri 
şi cheltuieli ale acestor organisme, oficii 
sau agenţii de către Curtea de Conturi. În 
conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

(26) Întreprinderea comună ECSEL ar 
trebui să fie un organism creat de Uniune, 
iar descărcarea de gestiune pentru 
execuţia bugetului său ar trebui să fie 
acordată de către Parlamentul European, 
la recomandarea Consiliului. Cu toate 
acestea, ar trebui să se ţină seama de 
caracteristicile legate de natura 
Iniţiativelor tehnologice comune (ITC) ca 
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966/2012, conturile organismelor 
menţionate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv sunt examinate de 
un organism de audit independent care 
trebuie să emită un aviz privind, printre 
altele, fiabilitatea conturilor, precum şi 
legalitatea şi regularitatea operaţiunilor 
subiacente. Din motive de evitare a unei 
duble examinări, conturile întreprinderii 
comune ECSEL nu trebuie examinate de 
către Curtea de Conturi.

parteneriate public-private şi, în special, 
de contribuţia sectorului privat la buget.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Întreprinderea comună ECSEL este un 
organism însărcinat cu punerea în 
aplicare a unui parteneriat public-privat, 
astfel cum prevede articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3) Întreprinderea comună ECSEL
acţionează ca un organism prevăzut la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Domeniul de activitate al întreprinderii 
comune ECSEL se va baza pe rezultatele 
obţinute de întreprinderile comune ENIAC 
şi ARTEMIS şi de Platforma tehnologică 
europeană EpoSS. Întreprinderea comună 
ECSEL va încuraja noi evoluţii în 
următoarele domenii principale, precum şi 
sinergiile dintre aceste domenii:

(2) Domeniul de activitate al întreprinderii 
comune ECSEL se va baza pe rezultatele 
obţinute de întreprinderile comune ENIAC 
şi ARTEMIS şi de Platforma tehnologică 
europeană EpoSS. Întreprinderea comună 
ECSEL va încuraja în mod echitabil noi 
evoluţii în următoarele domenii principale, 
precum şi sinergiile dintre aceste domenii:
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Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuţia maximă a Uniunii la 
întreprinderea comună ECSEL (inclusiv 
creditele AELS) destinată acoperirii 
costurilor administrative şi operaţionale 
este de 1 215 255 000 EUR. Contribuţia se 
plăteşte din creditele de la bugetul general 
al Uniunii alocate Programului specific de 
punere în aplicare a Programului-cadru 
Orizont 2020 (2014-2020). Execuţia 
bugetului în ceea ce priveşte contribuţia 
Uniunii se încredinţează întreprinderii 
comune ECSEL acţionând în calitate de 
organism menţionat la articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
şi în conformitate cu articolul 58 alineatul 
(1) litera (c) punctul (iv) şi cu articolele 60 
şi 61 din regulamentul respectiv.

(1) Contribuţia maximă a Uniunii la 
întreprinderea comună ECSEL (inclusiv 
creditele AELS) destinată acoperirii 
costurilor administrative şi operaţionale 
este de 1 215 255 000 EUR. Contribuţia se 
plăteşte din creditele de la bugetul general 
al Uniunii alocate Programului specific de 
punere în aplicare a Programului-cadru 
Orizont 2020 (2014-2020). Execuţia 
bugetului în ceea ce priveşte contribuţia 
Uniunii se încredinţează întreprinderii 
comune ECSEL acţionând în calitate de 
organism menţionat la articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
şi în conformitate cu articolul 58 alineatul 
(1) litera (c) punctul (iv) şi cu articolele 60 
şi 61 din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Contribuţia financiară a Uniunii este 
condiţionată de cele ce urmează:
(a) dovada prezentată de întreprinderea 
comună ECSEL, prin care aceasta 
demonstrează că planul său de lucru 
multianual şi acţiunile pe care le 
finanţează corespund priorităţilor în 
materie de cercetare specificate în 
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Programul cadru Orizont 2020;
(b) dovada prezentată de întreprinderea 
comună ECSEL, prin care aceasta 
demonstrează că principiile generale după 
care se conduce Programul cadru Orizont 
2020 sunt respectate;
(c) dovada prezentată de întreprinderea 
comună ECSEL, conform căreia 
condiţiile stabilite la articolul 19 din 
Programul cadru Orizont 2020 au fost 
îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre ECSEL aduc o 
contribuţie financiară la costurile 
operaţionale ale întreprinderii comune 
ECSEL de cel puţin 1 200 000 000 EUR 
pe perioada definită la articolul 1.

(1) Statele membre ECSEL aduc o 
contribuţie financiară minimă la costurile 
operaţionale ale întreprinderii comune 
ECSEL comparabilă cu contribuţia de 
1 200 000 000 EUR a Uniunii pe perioada 
definită la articolul 1.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii privaţi aduc, sau iau măsuri 
pentru ca entităţile lor constituente să 
aducă, o contribuţie financiară la 
întreprinderea comună ECSEL de cel puţin 
1 700 000 000 EUR pe perioada definită la 
articolul 1.

(2) Membrii privaţi contribuie la 
înfiinţarea şi implementarea 
întreprinderii comune ECSEL şi 
preconizează şi iau măsuri pentru ca 
entităţile lor constituente să aducă o 
contribuţie financiară la întreprinderea 
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comună ECSEL de cel puţin 1 700 000 000 
EUR pe perioada definită la articolul 1.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Membrii întreprinderii comune ECSEL, 
alţii decât Uniunea, raportează Consiliului 
director în fiecare an, până la 31 ianuarie, 
valoarea contribuţiilor menţionate la 
alineatele (1) şi (2), efectuate în fiecare 
dintre exerciţiile financiare precedente.

(4) Membrii întreprinderii comune ECSEL, 
alţii decât Uniunea, raportează Consiliului 
director în fiecare an, până la 31 mai, 
valoarea contribuţiilor menţionate la 
alineatele (1) şi (2), efectuate în fiecare 
dintre exerciţiile financiare precedente.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Întreprinderea comună ECSEL adoptă 
propriile norme financiare specifice în 
conformitate cu articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
şi cu Regulamentul (UE) nr. ... 
[Regulamentul delegat privind 
Regulamentul financiar-tip pentru PPP-
uri].

Întreprinderea comună ECSEL adoptă 
propriile norme financiare specifice în 
conformitate cu articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
şi cu Regulamentul (UE) nr. ... 
[Regulamentul delegat privind 
Regulamentul financiar-tip pentru Agenţii].

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
va efectua şi o evaluare a raportului 
dintre criteriile de eligibilitate naţionale şi 
criteriile de eligibilitate stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. ... [Norme de 
participare şi de difuzare în Orizont 
2020]. Această evaluare va stabili, în 
special, efectul exercitat asupra nivelului 
de participare de diferenţele dintre 
diferitele criterii de eligibilitate naţionale, 
precum şi dintre respectivele criterii de 
eligibilitate naţionale şi criteriile de 
eligibilitate Orizont 2020. În cadrul 
evaluării se va acorda o atenţie deosebită 
impactului asupra accesibilităţii 
entităţilor din statele membre ale Uniunii 
care nu fac parte din întreprinderea 
comună ECSEL la finanţare acordată în 
condiţiile acesteia. Comisia va comunica 
concluziile acestei evaluări, împreună cu 
observaţiile sale, Parlamentului European 
şi Consiliului până la 30 iunie 2018.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului în ceea ce priveşte contribuţia 
Uniunii la întreprinderea comună ECSEL
face parte din descărcarea de gestiune 
acordată Comisiei de către Parlamentul 
European la recomandarea Consiliului în 
conformitate cu procedura prevăzută la

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului în ceea ce priveşte contribuţia 
Uniunii la întreprinderea comună ECSEL
este în concordanţă cu descărcarea
organismelor menţionate la articolul 208 
din Regulamentul (UE, EURATOM) nr.
966/2012 al Parlamentului European şi al 
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articolul 319 din tratat. Consiliului.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderea comună ECSEL 
cooperează pe deplin cu instituţiile 
implicate în procedura de descărcare de 
gestiune şi furnizează orice informaţii 
suplimentare necesare. În acest context, i 
se poate solicita întreprinderii comune 
ECSEL să fie reprezentată în cadrul 
reuniunilor cu instituţiile sau organismele 
relevante şi să acorde asistenţă 
ordonatorului de credite delegat al 
Comisiei.

(2) Întreprinderea comună ECSEL 
cooperează în totalitate cu instituţiile 
implicate în procedura de descărcare şi 
furnizează, după caz, informaţiile 
suplimentare necesare.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a lua în considerare oricare dintre 
nevoile operative specifice ale 
întreprinderii comune înfiinţate prin 
prezentul regulament, Comisia poate 
solicita derogări limitate de la 
Regulamentul (UE) nr. .../201318a atâta 
timp cât acestea sunt menţinute la nivelul 
cel mai mic posibil, astfel încât să se 
asigure maxima conformitate cu 
obiectivele şi implementarea Orizont 
2020. Din această cauză, Comisiei i s-ar 
putea delega competenţa de a adopta acte 
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în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE.] În conformitate cu articolul 50 
din Regulamentul (UE) nr. .../2013 
[Normele H2020], Parlamentul European 
sau Consiliul pot revoca, în orice moment, 
delegarea competenţei menţionate la 
articolul 1 alineatul (3) din respectivul 
regulament.
________________
18a JO … [PS H2020]

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexă – partea 16 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Costurile administrative ale 
întreprinderii comune ECSEL nu depăşesc
39 420 000 EUR şi sunt acoperite de 
contribuţiile financiare menţionate pentru 
Uniune la articolul 3 alineatul (1), în 
valoare de maximum 15 255 000 EUR, 
pentru membrii privaţi la articolul 4 
alineatul (2), în valoare de maximum 19 
710 000 EUR, şi pentru finalizarea 
acţiunilor lansate în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 72/2008 şi (CE) 
nr. 74/2008 la articolul 19 alineatul (2).
Dacă o parte din contribuţia pentru 
costurile administrative nu se utilizează, 
aceasta poate fi pusă la dispoziţie pentru 
acoperirea costurilor operaţionale ale 
întreprinderii comune ECSEL.

2. Costurile administrative ale 
întreprinderii comune ECSEL nu depăşesc
40.945.500 EUR şi sunt acoperite de 
contribuţiile financiare menţionate pentru 
Uniune la articolul 3 alineatul (1), în 
valoare de maximum 15.920.440 EUR, 
pentru membrii privaţi la articolul 4 
alineatul (2), în valoare de maximum
20.570.060 EUR, şi pentru finalizarea 
acţiunilor lansate în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 72/2008 şi (CE) 
nr. 74/2008 la articolul 19 alineatul (2), de 
4.455.000 EUR. Dacă o parte din 
contribuţia pentru costurile administrative 
nu se utilizează, aceasta poate fi pusă la 
dispoziţie pentru acoperirea costurilor 
operaţionale ale întreprinderii comune 
ECSEL. În cazul în care contribuţia 
pentru cheltuielile administrative este 
considerată insuficientă, directorul 
executiv poate convoca o reuniune a 
consiliului de conducere, pentru a se 
căuta o ajustare.

Or. en
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Justificare

Suma actuală rezervată pentru administrarea ECSEL este mică în comparaţie cu nevoile 
celorlalte întreprinderi comune, inclusiv cele ale precedentelor ARTEMIS şi ENIAC. Acest 
amendament majorează bugetul administrativ al ECSEL cu 10 %, nivel pe care, în urma unor 
consultări corespunzătoare, raportoarea îl consideră a fi mai apropiat de necesităţile reale 
ale ECSEL. Noua întreprindere comună va combina, însă, cele două întreprinderi comune 
precedente şi necesităţile reale sunt dificil de anticipat, din care cauză directorul va avea 
posibilitatea de a căuta şi alte ajustări.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexă – partea 16 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Dacă un membru al întreprinderii 
comune ECSEL nu îşi îndeplineşte 
angajamentele privind contribuţia 
financiară convenită, directorul executiv 
consemnează acest lucru şi stabileşte un 
termen rezonabil pentru remedierea acestei 
situaţii. Dacă situaţia nu este remediată în 
termenul respectiv, directorul executiv
convoacă o reuniune a Consiliului
director pentru a decide dacă membrul 
care nu şi-a îndeplinit obligaţiile trebuie 
revocat sau dacă trebuie luate alte măsuri 
până la îndeplinirea obligaţiilor de către 
acesta.

5. Dacă un membru al întreprinderii 
comune ECSEL nu îşi îndeplineşte 
angajamentele privind contribuţia 
financiară convenită, directorul executiv 
consemnează acest lucru şi stabileşte un 
termen rezonabil pentru remedierea acestei 
situaţii. Dacă situaţia nu este remediată în 
termenul respectiv, directorul executiv
propune ca consiliul director să invite 
Comisia să întreprindă acţiunile necesare, 
în conformitate cu articolul 323 din tratat,
pentru recuperarea contribuţiei respective.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexă – partea 18 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Întreprinderea comună ECSEL sprijină 
acţiunile indirecte prin intermediul 
cererilor de propuneri deschise şi 
concurenţiale şi al alocării de fonduri 
publice în limitele bugetului disponibil. 

1. Întreprinderea comună ECSEL sprijină 
acţiunile indirecte prin intermediul 
cererilor de propuneri deschise şi 
concurenţiale, în strictă conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. .../2013 [Orizont 
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Orice sprijin public în temeiul prezentei 
iniţiative nu aduce atingere normelor 
procedurale si materiale privind ajutoarele 
de stat.

2020] şi cu Regulamentul (UE) nr. ... 
[Norme de participare şi de difuzare în 
Orizont 2020] şi al alocării de fonduri 
publice în limitele bugetului disponibil. 
Orice sprijin public în temeiul prezentei 
iniţiative nu aduce atingere normelor 
procedurale si materiale privind ajutoarele 
de stat.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexă – partea 18 – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Criteriile specifice de eligibilitate pentru 
finanţarea din partea statelor membre 
ECSEL pot fi determinate de autorităţile 
naţionale competente în materie de 
finanţare şi se includ în planul de lucru.

Criteriile specifice de eligibilitate pentru 
finanţarea din partea statelor membre 
ECSEL pot fi determinate de autorităţile 
naţionale competente în materie de 
finanţare şi se includ în planul de lucru. 
Finanţarea din partea Uniunii nu va fi 
însă limitată la participanţi din rândul 
statelor membre ECSEL şi în planul de 
lucru vor exista prevederi care să asigure 
că solicitările de măsuri vor fi de facto 
deschise şi entităţilor din state membre ale 
Uniunii care nu participă la 
întreprinderea comună ECSEL.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexă – partea 22 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Întreprinderea comună ECSEL 
raportează anual Comisiei în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 

eliminat
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din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexă – partea 22 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile întreprinderii comune 
ECSEL sunt examinate de un organism 
de audit independent, astfel cum se 
prevede articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012.

eliminat

 Conturile întreprinderii comune ECSEL 
nu sunt supuse examinării de către 
Curtea de Conturi.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea este încredinţată că Orizont 2020 poate fructifica cu uşurinţă succesul celui de al 
7-lea Program cadru şi poate sprijini în continuare cercetarea europeană prin investirea b 
anului public şi potenţarea investiţiilor private într-un mod care să accelereze dezvoltarea unui 
adevărat Spaţiu european de cercetare. Cercetarea antrenează inovarea în toate domeniile 
vieţii şi, în consecinţă, susţine diferite politici orizontale ale Uniunii. Investiţiile corecte ar 
impulsiona şi mai mult realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, transformând economia 
UE într-o economie inteligentă, sustenabilă şi integratoare.

Deoarece TIC este o tehnologie generică cheie, care facilitează inovarea în alte sectoare 
industriale, întreprinderea comună ECSEL va avea de jucat un rol esenţial în ceea ce priveşte 
atingerea ţintelor identificate în pilonul Poziţia de lider în tehnologii generice şi industriale al 
Orizont 2020. Ea urmăreşte consolidarea competitivităţii industriale în cadrul unor tehnologii 
cheie, cum sunt micro- şi nanoelectronica şi componentele şi sistemele integrate inteligente, 
toate acestea constituind domenii prioritare identificate în tema TIC din Orizont 2020.

Raportoarea este conştientă de faptul că întreprinderile comune constituie un instrument 
important pentru implementarea Orizon 2020, deoarece ele alătură sectoarele public şi privat 
în parteneriate punctuale care maximalizează efectul de levier al banului public şi facilitează 
dezvoltarea ideilor în produse concrete. Raportoarea are însă sentimentul că funcţionarea 
adecvată a întreprinderilor comune presupune găsirea echilibrului corect între libertatea ÎC de 
a acţiona în mod autonom şi aderarea la obiectivele şi principiile Orizont 2020. În acest sens, 
regulamentul de faţă are o importanţă deosebită, deoarece stabileşte cadrul de funcţionare al 
ÎC pe următorii 7 ani. În acest context, raportoarea înţelege cerinţa Comisiei de solicitare a 
anumitor derogări de la aceste norme de participare şi difuzare ale Orizont 2020 şi este de 
acord cu ele în măsura în care sunt păstrate la minimul necesar. Raportoarea consideră că 
această autonomie ar trebui asigurată şi printr-o procedură de descărcare directă, dându-i 
Parlamentului posibilitatea de a controla direct activitatea ÎC şi dându-i ÎC mai multă libertate 
pentru administrarea propriilor afaceri. 

Raportoarea este, de asemenea, conştientă de unicitatea întreprinderii comune ECSEL prin 
aceea că mai multe state membre ale Uniunii vor fi şi parte la întreprinderea comună, în 
calitatea lor de state membre ECSEL. În felul acesta, există avantajul mobilizării fondurilor 
naţionale şi ale Uniunii, dar se adaugă şi provocarea pe care o reprezintă coordonarea 
diferitelor autorităţi de finanţare naţionale şi a criteriilor lor de eligibilitate cu criteriile şi 
finanţarea Uniunii. În consecinţă, raportoarea speră ca statele membre ECSEL să facă uz de 
posibilitatea de a însărcina ÎC să le implementeze contribuţiile, astfel ca cererile de acţiuni să 
fie cât mai lipsite de asperităţi cu putinţă şi ar dori ca Comisia să evalueze efectele pe care 
diferenţele dintre normele naţionale şi cele ale Uniunii le-ar putea avea asupra participării la 
ECSEL. Raportoarea speră, de asemenea, ca, în felul acesta, riscul ca entităţile provenind din 
ţări care sunt state membre ECSEL să aibă un avantaj indirect, în detrimentul celorlalte, să fie 
redus la minimum, deoarece el ar contraveni spiritului Orizont 2020 şi modului în care UE 
finanţează lucrările.


