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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

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0810),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173, articolul 183 și articolul 188 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0465/2011),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xx.xx 20121,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să sesizeze din nou Parlamentul, 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 regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de participare și diseminare ar 
trebui să reflecte în mod adecvat 
recomandările Parlamentului European, 
astfel cum sunt rezumate în „Raportul 
privind simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare”, și ale 

(4) Normele de participare și diseminare ar 
trebui să reflecte în mod adecvat 
recomandările Parlamentului European, 
astfel cum sunt rezumate în „Raportul 
privind simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare”, și ale 

                                               
1 Nu este publicat încă în Jurnalul Oficial.
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Consiliului cu privire la simplificarea 
cerințelor administrative și financiare 
pentru programele-cadru privind 
cercetarea.  Normele ar trebui să ofere 
continuitate măsurilor de simplificare deja 
puse în aplicare în temeiul Deciziei nr. 
1982/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea program-cadru al 
Comunității Europene pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (2007-2013) și să permită
realizarea de progrese privind reducerea 
sarcinii administrative pentru participanți și 
a complexității dispozițiilor financiare în 
scopul reducerii apariției erorilor 
financiare.  Normele ar trebui, de 
asemenea, să ia în considerare în mod 
adecvat preocupările și recomandările 
comunității de cercetare care au rezultat în 
urma dezbaterii inițiate prin Comunicarea 
Comisiei din 29 aprilie 2010 către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare” și cartea 
verde ulterioară din 9 februarie 2011 „De 
la provocări la oportunități: către crearea 
unui cadru strategic comun pentru 
finanțarea cercetării și inovării în UE”.

Consiliului cu privire la simplificarea 
cerințelor administrative și financiare 
pentru programele-cadru privind 
cercetarea.  Normele ar trebui să ofere 
continuitate măsurilor de simplificare deja 
puse în aplicare în temeiul Deciziei nr. 
1982/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea program-cadru al 
Comunității Europene pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (2007-2013) și al raportului 
final al grupului de experți privind 
evaluarea intermediară a celui de-al 
șaptelea program-cadru din 
12 noiembrie 2010 și să permită realizarea 
de progrese privind reducerea sarcinii 
administrative pentru participanți și a 
complexității dispozițiilor financiare în 
scopul reducerii apariției erorilor 
financiare. Normele ar trebui, de asemenea, 
să ia în considerare în mod adecvat 
preocupările și recomandările comunității 
de cercetare care au rezultat în urma 
dezbaterii inițiate prin Comunicarea 
Comisiei din 29 aprilie 2010 către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare” și cartea 
verde ulterioară din 9 februarie 2011 „De 
la provocări la oportunități: către crearea 
unui cadru strategic comun pentru 
finanțarea cercetării și inovării în UE”, 
precum și consultarea publică respectivă 
a comunității de părți interesate, inițiată 
de Comisie.

Or. en

Justificare

Evaluarea de impact a Comisiei privind Orizont 2020 COM 809(2011) final, p. 108: 
„consultarea părților interesate și a instituțiilor cu privire la o și mai mare simplificare, 
precum și evaluarea impactului pentru Orizont 2020, indică în mod clar că opțiunea 
preferată o reprezintă utilizarea în continuare a unui model de finanțare bazat pe 
rambursarea cheltuielilor reale.”
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Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura coerența cu alte 
programe de finanțare ale Uniunii, 
„Orizont 2020” ar trebui să fie pus în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului din […] privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
anual al Uniunii și Regulamentul delegat al 
Comisiei (UE) nr. X/X din […] de 
modificare a normelor detaliate pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului 
financiar.

(5) Pentru a se asigura coerența cu alte 
programe de finanțare ale Uniunii, 
„Orizont 2020” ar trebui să fie pus în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului din […] privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
anual al Uniunii și Regulamentul delegat al 
Comisiei (UE) nr. X/X din […] de 
modificare a normelor detaliate pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului 
financiar, ținând totuși seama în mod 
corespunzător de natura specifică a 
activităților de cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui să se asigure o abordare 
integrată prin reunirea activităților din 
cadrul celui de-al șaptelea program-cadru 
pentru cercetare cu cele din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare și a 
celor ale Institutului European de Inovare 
și Tehnologie (EIT), pentru a facilita 
participarea, a crea un set de instrumente 
mai coerent și a mări impactul științific și 
economic, evitând, în același timp, 
dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar 
trebui să se aplice norme comune pentru a 
asigura un cadru coerent care să faciliteze 
participarea la programele care primesc o 
contribuție financiară din partea Uniunii 
prin bugetul „Orizont 2020”, inclusiv 
participarea la programe gestionate de EIT, 

(6) Ar trebui să se asigure o abordare 
integrată prin reunirea activităților din 
cadrul celui de-al șaptelea program-cadru 
pentru cercetare cu cele din programul-
cadru pentru competitivitate și inovare și a 
celor ale Institutului European de Inovare 
și Tehnologie (EIT), pentru a facilita 
participarea, a crea un set de instrumente 
mai coerent și a mări impactul științific și 
economic, evitând, în același timp, 
dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar 
trebui să se aplice norme comune pentru a 
asigura un cadru coerent care să faciliteze 
participarea la programele care primesc o 
contribuție financiară din partea Uniunii 
prin bugetul „Orizont 2020”, inclusiv 
participarea la programe gestionate de EIT, 
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întreprinderi comune sau orice alte 
structuri în temeiul articolului 187 din 
TFUE sau participarea la programe 
realizate de statele membre în temeiul 
articolului 185 din TFUE. Cu toate 
acestea, ar trebui să se asigure 
flexibilitatea de a adopta norme specifice 
în cazul în care acest lucru se justifică 
prin necesitățile specifice ale acțiunilor 
respective și cu acordul Comisiei.

întreprinderi comune sau orice alte 
structuri în temeiul articolului 187 din 
TFUE sau participarea la programe 
realizate de statele membre în temeiul 
articolului 185 din TFUE.

Or. en

(a se vedea mai jos)

Justificare

Pentru a menține un singur set de norme comune, prezentul regulament stabilește normele 
specifice pentru programele și acțiunile menționate, permițând totuși o flexibilitate în 
domeniile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate.
Asistența financiară din partea Uniunii ar 
putea fi furnizată sub diferite forme.

(9) Aceste norme de participare și 
diseminare ar trebui să ofere un cadru 
coerent, cuprinzător și transparent pentru a 
asigura o punere în aplicare cât mai 
eficientă posibil, ținând seama de 
necesitatea unui acces facil pentru toți 
participanții, în special pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, prin proceduri simplificate.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)



PR\903026RO.doc 9/78 PE489.632v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Asistența financiară din partea 
Uniunii ar putea fi furnizată în diferite 
forme, alegând cea mai adecvată măsură 
care sprijină obiectivele Orizont 2020 și 
corespunde nevoilor specifice ale 
beneficiarilor vizați.

Or. en

Justificare

Un considerent suplimentar a fost adăugat pentru a sublinia faptul că cel mai important 
criteriu pentru alegerea dintre mai multe forme de finanțare este caracterul adecvat al 
măsurii din punctul de vedere al obiectivului specific.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Dată fiind natura diferită și nevoile 
specifice ale participanților din rândul 
comunității de cercetare, normele privind 
participarea ar trebui să prevadă o nouă 
reducere a combinațiilor de rate de 
finanțare și metode de definire a 
costurilor indirecte, menținând 
diferențierea existentă dintre 
universități/centre de cercetare, industrie, 
organizații non-profit și IMM-uri, astfel 
cum se indică în mod clar la alineatul 
(17) din Rezoluția Parlamentului 
European din 17 noiembrie 2010 
referitoare la simplificarea punerii în 
aplicare a programelor-cadru de 
cercetare1.
_____________
1 JO C 74E, 13.3.2012, p. 34

Or. en
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Justificare

Pentru a preveni suprasimplificarea ORIZONT 2020, care nu ține seama nici măcar de cele 
mai importante diferențe dintre părțile interesate și, astfel, ar putea genera efecte nedorite 
din punctul de vedere al participării reduse a anumitor părți interesate care, în prezent, sunt 
în dezavantaj, Parlamentul reamintește alineatul (17) din raportul Carvalho în care se 
solicită, cu claritate, un sistem simplificat care ar trebui să mențină diferențierea actuală (și 
bine justificată) dintre părțile interesate.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Aceste norme pentru participare și 
diseminare ar trebui să țină seama și de 
nevoile specifice de finanțare ale IMM-
urilor și micilor întreprinderi cu 
capitalizare medie, pentru a elibera 
întregul potențial de cercetare și inovare 
al acestora, acordând atenția cuvenită 
specificităților tipurilor diferite de IMM-
uri și diverselor sectoare. Normele de 
participare ar trebui să faciliteze, în mod 
adecvat, reducerea perioadei pentru 
acordare la maximum șase luni,

Or. en

Justificare

Referire la alineatele (38) și (39) din raportul Carvalho.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare și pentru a avea o flexibilitate 

(12) Este adecvat să se stabilească termenii 
și condițiile de acordare a finanțării din 
partea Uniunii pentru participanții la 
acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a 
reduce complexitatea actualelor norme de 
finanțare, ar trebui să se adopte un sistem 
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mai mare în implementarea proiectelor, ar 
trebui să se adopte un sistem simplificat de 
rambursare a costurilor cu o utilizare mai 
extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și 
baremelor de costuri unitare. În scopul 
simplificării, ar trebui să se aplice o rată 
unică de rambursare pentru fiecare tip de 
acțiune, fără diferențiere în funcție de 
tipul de participant.

simplificat de rambursare a costurilor cu o 
utilizare mai extinsă a sumelor forfetare, 
ratelor fixe și baremelor de costuri unitare.

Or. en

Justificare

Pentru participanți, un grad mai mare de flexibilitate pe durata punerii în aplicare a 
proiectului nu conduce la reducerea complexității, ci mai degrabă la o situație contrarie. O 
rată unică de finanțare nu ține seama de nevoile specifice ale anumitor participanți și nu este 
atractivă pentru participanții care desfășoară activități de cercetare în cadrul unui proiect de 
inovare. Este puțin probabil ca partenerii de cercetare să fie finanțați de alți participanți. 
Acest sistem ar împiedica, de asemenea, consorțiile proiectelor și ar întârzia, în mod 
semnificativ, procesul de depunere a solicitărilor.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Problemele specifice în domeniul 
cercetării și inovării ar trebui abordate prin 
noi forme de finanțare, cum sunt premiile, 
achizițiile publice înainte de comercializare 
și achizițiile publice de soluții inovatoare, 
care necesită reguli specifice.

(13) Problemele specifice în domeniul 
cercetării și inovării ar trebui abordate prin 
noi forme de finanțare, cum sunt premiile, 
achizițiile publice înainte de comercializare 
și achizițiile publice de soluții inovatoare, 
precum și prin tipuri specifice de 
organisme de finanțare, precum 
inițiativele de programare existente și cele 
nou prevăzute, bazate pe articolele 185 și 
187 din TFUE și articolul 55 din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
(Regulamentul financiar). Aceste noi 
forme de finanțare și tipuri diferite de 
organisme de finanțare necesită reguli 
specifice care ar trebui prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en
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Justificare

Pentru a consolida ideea unui singur set de norme, un nou titlu „dispoziții specifice” a fost 
introdus în cadrul normelor de participare, și va acoperi tipuri specifice de organisme de 
finanțare, precum și noi forme de finanțare disponibile.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Este adecvată să se folosească 
diferite forme de finanțare și, după caz, să 
se combine diferite tipuri de organisme de 
finanțare. În special, instrumentele 
financiare ar trebui folosite în mod 
complementar, în cazurile în care acestea 
contribuie la sprijinirea investițiilor 
private noi în cercetare și inovare, 
inclusiv investițiile de capital de risc 
pentru întreprinderile inovatoare și, mai 
ales, IMM-uri, și în cazurile în care 
rezultatele urmărite nu pot fi obținute în 
mod eficient prin granturi, iar acțiunile 
constau, în principal, în activități legate 
de piață.

Or. en

Justificare

Instrumentele financiare vizează generarea și facilitarea investițiilor private în inovare și 
asigurarea unei punți peste obstacolele din etapa precomercială. O combinare cu activitățile 
legate de piață ar trebui să consolideze și să pună în evidență integral normele de 
participare, inclusiv printr-un articol dedicat în „dispozițiile specifice”, care să prevadă 
condițiile generale de utilizare a instrumentelor financiare.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a menține condiții de 
concurență egale pentru toate 

(14) Pentru a menține condiții de 
concurență egale pentru toate 
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întreprinderile care își desfășoară 
activitatea pe piața internă, finanțarea 
oferită prin „Orizont 2020” ar trebui să fie 
stabilită în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, pentru a se 
asigura eficacitatea cheltuielilor publice și 
pentru a preveni denaturările pieței, cum ar 
fi eliminarea finanțării private, crearea 
unor structuri de piață ineficiente sau 
menținerea întreprinderilor nerentabile.

întreprinderile care își desfășoară 
activitatea pe piața internă, finanțarea 
oferită prin „Orizont 2020” ar trebui să fie 
stabilită pentru a se asigura eficacitatea 
cheltuielilor publice și pentru a preveni 
denaturările pieței, cum ar fi eliminarea 
finanțării private, crearea unor structuri de 
piață ineficiente sau menținerea 
întreprinderilor nerentabile.

Or. en

Justificare

Întrucât cadrul pentru ajutoarele de stat este direcționat numai către statele membre și nu se 
aplică finanțării Uniunii în domeniile cercetării și inovării, referința ar trebui eliminată 
pentru a evita confuzia. Cu toate acestea, scopul general de a preveni distorsiunile pe piață 
ar trebui menționat în continuare.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Interesele financiare ale Uniunii ar 
trebui să fie protejate prin măsuri 
proporționale pe tot parcursul ciclului de 
cheltuieli.

(15) Interesele financiare ale Uniunii ar 
trebui să fie protejate prin măsuri 
proporționale pe tot parcursul ciclului de 
cheltuieli, asigurând un echilibru adecvat 
între încredere și control.

Or. en

Justificare

Referință în conformitate cu alineatul (11) din raportul Carvalho și regulamentul privind 
ORIZONT 2020.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care (19) Ar trebui să se elaboreze norme care 
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să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european.

să reglementeze exploatarea și diseminarea 
rezultatelor pentru a asigura protejarea, 
exploatarea și diseminarea de către 
participanți a acestor rezultate în mod 
corespunzător și în special posibilitatea 
unor condiții de exploatare suplimentare în 
interesul strategic european. Este necesar 
să se pună accentul în cea mai mare 
măsură posibilă pe cea mai amplă 
utilizare și diseminare a cunoștințelor 
generate de activitățile sprijinite până la 
exploatarea comercială a acestor 
cunoștințe.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un organism de finanțare poate stabili 
norme diferite de cele stabilite de prezentul 
regulament sau de Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar] dacă 
acest lucru este prevăzut în actul de bază 
sau, sub rezerva obținerii acordului 
Comisiei, dacă necesitățile specifice de 
operare ale acestuia o impun.

(3) EIT poate stabili norme diferite de cele 
stabilite de prezentul regulament sau de 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] dacă acest lucru 
este prevăzut în actul de bază sau, sub 
rezerva obținerii acordului Comisiei, dacă 
necesitățile specifice de operare ale 
acestuia o impun, în special în legătură cu 
proprietatea, drepturile de acces, 
exploatarea și diseminarea rezultatelor.

Or. en

Justificare

Dacă se permite oricărui organism de finanțare să aibă propriile norme specifice se 
contrazice ideea introducerii unui set unic de norme ca pilon de bază al simplificării. Limitele 
și domeniul de aplicare al derogării ar trebui definit în articolele dedicate de la „dispozițiile 
specifice”, asigurând un echilibru între flexibilitatea adecvată și fiabilitatea necesară și 
coerența setului de norme. Această chestiune este esențială întrucât Comisia va delega 
sarcinile de execuție a bugetului acestor organisme de finanțare.
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Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „entitate afiliată” înseamnă orice 
entitate juridică aflată sub controlul direct 
sau indirect al unui participant sau sub 
același control direct sau indirect ca 
participantul, sau care controlează direct 
sau indirect un participant;

2. „entitate afiliată” înseamnă orice 
entitate juridică aflată sub controlul direct 
sau indirect al unui participant sau sub 
același control direct sau indirect ca 
participantul, sau care controlează direct 
sau indirect un participant. Controlul poate 
lua oricare dintre formele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (2);

Or. en

Justificare

Referința la definiția „controlului” ar trebui să fie mai degrabă aici decât ascunsă la 
articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „informații preexistente” înseamnă orice 
date, cunoștințe și/sau informații, indiferent 
de forma sau natura acestora, precum și 
orice drepturi, cum ar fi drepturile de 
proprietate intelectuală, care sunt (i) 
deținute de participanți înainte de aderarea 
acestora la acțiune și (ii) identificate de 
către participanți în conformitate cu 
articolul 42;

4. „informații preexistente” înseamnă orice 
date, cunoștințe și/sau informații, indiferent 
de forma sau natura acestora, precum și 
orice drepturi, cum ar fi drepturile de 
proprietate intelectuală, care sunt (i) 
deținute de participanți înainte de aderarea 
acestora la acțiune, (ii) generate în afara 
acțiunii și incluse în acțiune de către 
participantul care le deține, (iii) necesare 
pentru desfășurarea acțiunii indirecte sau 
pentru folosirea rezultatelor acțiunii 
indirecte și (iv) identificate de către 
participanți în conformitate cu articolul 42;

Or. en

Justificare

Criteriul (ii) s-a dovedit util în cadrul PC7. Criteriul necesității ar trebuie, de asemenea, să 
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se aplice și trebuie clar indicat.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. prin „activități legate de piață” se 
înțelege dobândirea, asocierea, 
structurarea și utilizarea cunoștințelor și 
tehnicilor științifice, tehnologice, 
comerciale și de altă natură existente și 
relevante, în vederea întocmirii unor 
planuri și dispozitive sau modele pentru 
conceperea de produse, procese sau 
servicii noi modificate sau îmbunătățite, 
inclusiv activități precum crearea de 
prototipuri, producția experimentală, 
testarea, demonstrații, gestionarea 
proiectelor-pilot și aplicațiile comerciale;

Or. en

Justificare

Dat fiind că se va stabili aici o diferență la nivel de finanțare, această diferență ar trebui să 
se bazeze pe o definiție coerentă întemeiată pe un concept recunoscut al distincției dintre 
activitățile de cercetare și cele legate de piață. Definiția „dezvoltării experimentale” 
prevăzută în „Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare” (2006/C 323/01) pare a fi cea mai adecvată.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicarea în orice mijloc de 
informare;

7. „diseminare” înseamnă comunicarea 
publică a rezultatelor prin orice mijloace 
adecvate (altele decât cele care rezultă din 
protejarea sau exploatarea rezultatelor), 
inclusiv prin publicații care descriu, 
analizează și interpretează studiile, în 
orice mijloc de informare;



PR\903026RO.doc 17/78 PE489.632v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 –  punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. prin „exploatare” se înțelege folosirea 
directă sau indirectă a rezultatelor în 
viitoarele activități de cercetare, diferite 
de cele acoperite de acțiunea indirectă 
vizată sau pentru elaborarea, crearea și 
comercializarea unui produs sau proces 
ori pentru crearea și furnizarea unui 
serviciu;

Or. en

Justificare

Trebuie adăugată o definiție a „exploatării” pentru a clarifica faptul că toate tipurile de 
utilizare internă sau externă a rezultatelor sunt acoperite de „exploatare” (inclusiv 
cercetarea internă, cercetarea terților, utilizarea proprie).

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. prin „condiții echitabile și rezonabile” 
se înțelege condiții financiare care țin 
seama de circumstanțe specifice ale 
cererii de acces, în special valoarea reală 
sau potențială a informațiilor generale 
sau a celor prealabile la care se solicită 
accesul și/sau domeniul de aplicare, 
durata sau alte caracteristici ale utilizării 
vizate;

Or. en
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Justificare

Definirea „condițiilor echitabile și rezonabile” în cererea de propuneri este importantă 
pentru că termenul este folosit frecvent în tot regulamentul. Ar trebui să aibă o tendință mai 
solidă către condițiile financiare măsurabile decât în PC7.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „organism de finanțare” înseamnă un 
organism sau o autoritate, altele decât 
Comisia, căruia/căreia Comisia i-a 
încredințat sarcini de executare bugetară 
în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Orizont 2020];

8. „organism de finanțare” înseamnă un 
organism sau o autoritate, altele decât 
Comisia, astfel cum se menționează la 
articolul [55 alineatul (1) litera (b)] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar], căruia/căreia 
Comisia i-a încredințat sarcinile legate de 
execuția bugetului;

Or. en

Justificare

Ar trebui evitate referințele la referințe din motive legate de claritatea juridică.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „acțiune de cofinanțare de program” 
înseamnă o acțiune finanțată printr-un 
grant, al cărei scop principal este de a 
completa cererile sau programele 
individuale finanțate de către entități de 
gestionare a programelor de cercetare și 
inovare, altele decât organismele Uniunii;

12. „acțiune de cofinanțare de program” 
înseamnă o acțiune finanțată printr-un 
grant, al cărei scop principal este de a 
completa cererile sau programele 
individuale finanțate de către entități de 
gestionare a programelor de cercetare și 
inovare, altele decât organismele Uniunii. 
O acțiune poate include activități 
complementare de rețelizare și 
coordonare între programele din diferite 
țări;

Or. en
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Justificare

Adăugire mutată aici de la articolul 2 alineatul (5).

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe și informații, indiferent de 
forma sau natura acestora, care pot sau nu 
să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală;

15. „rezultate” înseamnă orice date, 
cunoștințe, informații, obiecte și alte 
rezultate tangibile indiferent de forma sau 
natura acestora, care pot sau nu să fie 
protejate, generate în cadrul acțiunii, 
precum și orice drepturi conexe, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală. 
Publicațiile care descriu, interpretează 
sau analizează date, cunoștințe sau 
informații generate ca rezultat direct al 
finanțării Orizont 2020 nu constituie 
rezultate;

Or. en

Justificare

Rezultatele tangibile ar trebui adăugate pentru a evita incertitudinea juridică. Ar trebui 
adăugate exemple de drepturi de PI, fapt util pentru ilustrare. Definiția rezultatelor ar trebui 
să clarifice faptul că rezultatele nu includ publicații de cercetare la care este asigurat accesul 
liber.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „plan de lucru” înseamnă documentul 
similar cu programul de lucru al Comisiei 
adoptat de organismele de finanțare 
însărcinate, parțial, cu punerea în 
aplicare a „Orizont 2020”, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Orizont 2020].

eliminat



PE489.632v01-00 20/78 PR\903026RO.doc

RO

(Amendamentul se aplică întregului text. 
Adoptarea sa va impune modificările 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. en

Justificare

Din motive de simplificare, claritate și accesibilitate, „planul de lucru”, adică planul de 
lucru anual, elaborat de un organism de finanțare, se va numi „program de lucru” și va fi 
adoptat de Comisie în același mod ca programul de lucru al ERC, astfel cum se subliniază la 
articolul 5 alineatul (3) din Programul specific al Orizont 2020.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. prin „garantat de un stat membru” 
se înțelege faptul că viabilitatea 
financiară a unei entități juridice 
participante este asigurată printr-un 
angajament al unui stat membru.

Or. en

Justificare

O definiție a acestui statut pare importantă pentru evitarea confuziei, la fel ca la începutul 
PC7.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1) punctul 2, 
controlul poate lua oricare dintre formele 
stabilite la articolul 7.

eliminat

Or. en
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Justificare

Referință mutată la articolul 2, alineatul (1), punctul 2.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul alineatului (1) punctul 12, 
acțiunile pot, de asemenea, include 
activități conexe de creare de rețele și 
coordonare de programe din diferite țări.

eliminat

Or. en

Justificare

Referință mutată la articolul 2, alineatul (1), punctul 12.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva condițiilor stabilite în 
acordurile, deciziile sau contractele de 
punere în aplicare, orice date, cunoștințe și 
informații comunicate cu restricții de 
confidențialitate în cadrul unei acțiuni 
rămân confidențiale, ținând cont, în mod 
corespunzător, de orice norme referitoare 
la protecția informațiilor clasificate.

Sub rezerva condițiilor stabilite în 
acordurile, deciziile sau contractele de 
punere în aplicare, orice date, cunoștințe și 
informații comunicate cu restricții de 
confidențialitate în cadrul unei acțiuni 
rămân confidențiale la nivelul instituțiilor 
Uniunii și al organismelor și 
participanților la acțiune, ținând cont, în 
mod corespunzător, de orice norme 
referitoare la protecția informațiilor 
clasificate.

Or. en

Justificare

Articolul 3 ar trebui să prevadă clar cine trebuie să păstreze informațiile confidențiale 
(instituțiile Uniunii și organismele și participanții la acțiune).
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Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru sau a oricărei țări asociate, la 
cerere, orice informații utile care se află în 
posesia sa cu privire la rezultatele obținute
de un participant care a primit finanțare din 
partea Uniunii, dacă se îndeplinesc 
simultan următoarele condiții :

Fără a se aduce atingere articolului 3, 
Comisia pune la dispoziția instituțiilor și 
organismelor Uniunii, a oricărui stat 
membru sau a oricărei țări asociate, la 
cerere, orice informații utile care se află în 
posesia sa cu privire la rezultatele generate
de un participant în cadrul unei acțiuni
care a primit finanțare din partea Uniunii, 
dacă se îndeplinesc simultan următoarele 
condiții :

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acțiunile din cadrul activității „Societăți 
sigure”, la obiectivul specific „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

În acțiunile din cadrul obiectivului specific
„Societăți sigure – protejarea libertății și a 
securității Europei și a cetățenilor 
acesteia”, Comisia poate pune la dispoziția 
organismelor și instituțiilor Uniunii sau a 
autorităților naționale ale statelor membre 
orice informație utilă aflată în posesia sa cu 
privire la rezultatele unui participant care a 
beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de lucru relevant poate (2) Programul de lucru relevant poate 
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restricționa participarea la „Orizont 2020” 
sau la părți din acesta a entităților juridice 
stabilite în țări terțe în cazul în care 
condițiile de participare a entităților 
juridice din statele membre la programele 
de cercetare și inovare ale țării terțe sunt 
considerate prejudiciabile față de interesele 
Uniunii.

restricționa participarea la „Orizont 2020” 
sau la părți din acesta a entităților juridice 
stabilite în țări terțe în cazul în care 
condițiile de participare a entităților 
juridice din statele membre sau a 
entităților afiliate locale ale acestora la 
programele de cercetare și inovare ale țării 
terțe sunt considerate prejudiciabile față de 
interesele Uniunii.

Or. en

Justificare

Accesul reciproc la programele unei țări terțe ar trebui încurajate și pentru laboratoarele C-
D locale din cadrul întreprinderilor multinaționale europene.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program și în cazuri justificate, prevăzute 
în programul de lucru sau în planul de 
lucru, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de cercetare de frontieră 
ale Consiliului European pentru Cercetare 
(ERC), al instrumentului consacrat IMM-
urilor, al acțiunilor de cofinanțare de 
program, condiția minimă este participarea 
unei entități juridice stabilite într-un stat 
membru sau țară asociată, cu condiția ca 
entitatea juridică să poată concura la 
nivel transfrontalier și să abordeze 
provocări societale de dimensiune 
europeană.

Or. en

Justificare

Condițiile pentru aplicarea normei participantului unic trebui clar indicate în textul 
regulamentului.

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de coordonare și sprijin și 
al acțiunilor de formare profesională și 
mobilitate, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice.

(4) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul acțiunilor de coordonare și sprijin și 
al acțiunilor de formare profesională și 
mobilitate, condiția minimă este 
participarea unei entități juridice, cu 
condiția ca entitatea juridică să poată 
concura la nivel transfrontalier și să 
abordeze provocări societale de 
dimensiune europeană.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O cerere de propuneri nu trebuie să 
restricționeze la nivel preliminar numărul 
de acțiuni care trebuie finanțate, în baza 
respectivei cereri de propuneri, la o 
singură acțiune.

Or. en

Justificare

Pentru a menține un element de competitivitate în cadrul procesului cererilor, restricția 
comună potrivit căreia „se estimează că numai un proiect este finanțat în cadrul fiecărei 
rubrici” ar trebui eliminată. Altfel, în funcție de nivelul de specificare și detaliere din cadrul 
cererii, această restricție ar putea pune în pericol criteriul excelenței.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După caz, propunerile cuprind un 
proiect de plan pentru exploatarea și 
difuzarea rezultatelor.

(1) Propunerile cuprind un proiect de plan 
pentru exploatarea și difuzarea rezultatelor, 
cu condiția ca cererea de propuneri să 
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solicite acest lucru în mod explicit.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă, 
după caz, detalii privind obținerea licenței 
și măsurile de control care vor fi luate de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, precum și detalii ale aprobărilor 
etice care urmează să fie acordate. În ceea 
ce privește prelevarea celulelor stem 
embrionare umane, instituțiile, 
organizațiile și cercetătorii vor fi supuși 
unor proceduri stricte de obținere a 
licențelor și de control în conformitate cu 
cadrul legal existent în statele membre 
implicate.

(2) Orice propunere de cercetare a celulelor 
stem embrionare umane trebuie să includă
detalii privind obținerea licenței și măsurile 
de control care vor fi luate de autoritățile 
competente ale statelor membre, precum și 
detalii ale aprobărilor etice care urmează să 
fie acordate. În ceea ce privește prelevarea 
celulelor stem embrionare umane, 
instituțiile, organizațiile și cercetătorii vor 
fi supuși unor proceduri stricte de obținere 
a licențelor și de control în conformitate cu 
cadrul legal existent în statele membre 
implicate.

Or. en

Justificare

Formulare contradictorie. Toate propunerile de cercetare privind celulele stem embrionare 
umane includ detalii referitoare la măsurile de licențiere și de control.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O propunere care contravine 
principiilor etice sau oricărei legislații 
aplicabile sau care nu îndeplinește 
condițiile stabilite în Decizia nr. 
XX/XX/UE [program specific], în 
programul de lucru sau planul de lucru sau 
în cererea de propuneri poate fi exclusă în 

(3) O propunere care contravine 
principiilor etice sau oricărei legislații 
aplicabile sau care nu îndeplinește 
condițiile stabilite în Decizia nr. 
XX/XX/UE [program specific], în 
programul de lucru sau planul de lucru sau 
în cererea de propuneri este exclusă din 
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orice moment din procedurile de evaluare, 
selecție și atribuire a grantului.

procedurile de evaluare, selecție și atribuire 
a grantului.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia elaborează un ghid pentru 
procesul de selecție, explicând aplicarea 
criteriilor de atribuire și definind 
implicațiile ponderilor și ale pragurilor 
specifice pentru procesul de selecție. Acest 
ghid este publicat în paralel cu primul 
program de lucru.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să pună la dispoziție toată asistența necesară pentru a spori accesibilitatea 
Orizont 2020 și a majora rata de succes al propunerilor. Un ghid clar pentru procesul de 
selecție ar fi foarte apreciat de comunitatea părților interesate și ar facilita accesul 
solicitanților nou-veniți și al celor fără experiență.

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant nu verifică în avans decât 
capacitatea financiară a coordonatorilor, 
atunci când finanțarea solicitată din partea 
Uniunii pentru acțiune este egală sau mai 
mare de 500 000 EUR, cu excepția cazului 
în care, pe baza informațiilor disponibile, 
există motive de îndoială cu privire la 
capacitatea financiară a coordonatorului 
sau a altor participanți.

(5) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant nu verifică în avans decât 
capacitatea financiară a coordonatorilor, 
atunci când finanțarea solicitată din partea 
Uniunii pentru acțiune este egală sau mai 
mare de 500 000 EUR, cu excepția cazului 
în care, pe baza informațiilor disponibile, 
există motive de îndoială cu privire la 
capacitatea financiară a coordonatorului 
sau a altor participanți. Comisia pune la 
dispoziție un instrument electronic 
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simplu, accesibil pentru ca solicitanții să 
își verifice viabilitatea financiară.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară pentru metoda verificării.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant prevede o procedură de 
reexaminare a evaluării pentru solicitanții 
care consideră că evaluarea propunerii lor 
nu a fost efectuată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentele norme, în 
programul de lucru sau planul de lucru 
relevant sau în cererea de propuneri.

(1) Comisia sau organismul de finanțare 
relevant prevede o procedură de 
reexaminare a evaluării pentru solicitanții 
care consideră că evaluarea propunerii lor 
nu a fost efectuată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentele norme, în 
programul de lucru sau planul de lucru 
relevant, în cererea de propuneri și în 
ghidul Comisiei pentru procesul de 
selecție.

Or. en

[a se vedea formularea de la articolul 14 alineatul (3) litera (a)]

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În strânsă cooperare cu statele 
membre, Comisia stabilește un acord-
model de grant în conformitate cu 
prezentul regulament, luând în 
considerare caracteristicile sistemului de 
finanțare vizat. În cazul în care o 
modificare semnificativă a acordului-
model de grant se dovedește necesară, 
Comisia, în strânsă cooperare cu statele 
membre, îl revizuiește după caz.
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Or. en

Justificare

În cadrul PC7, Comisia a trebuit să elaboreze un acord-model de grant [articolul 19 
alineatul (8) normele de participare]. Acest lucru ar trebui, de asemenea, prevăzut în cadrul 
Orizont 2020 pentru a limita domeniul de aplicare a derogării de la setul unic de norme care, 
altfel, este lăsat la latitudinea DG individuale și a organismelor de finanțare.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților, ale Comisiei sau 
ale organismelor de finanțare relevante. 
Acesta stabilește, de asemenea, drepturile 
și obligațiile entităților juridice care devin 
participanți în cursul perioadei de punere în 
aplicare a acțiunii.

(2) Acordul de grant stabilește drepturile și 
obligațiile participanților, ale Comisiei sau 
ale organismelor de finanțare relevante. 
Acesta stabilește, de asemenea, drepturile 
și obligațiile entităților juridice care devin 
participanți în cursul perioadei de punere în 
aplicare a acțiunii. Aceste trebuie să 
respecte prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament ar trebui să asigure că acordul de grant ia pe deplin în considerare 
prezentul regulament și nu sunt conține nicio nouă interpretare.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordul de grant poate stabili drepturile 
și obligațiile participanților privind 
drepturile de acces, exploatarea și 
diseminarea rezultatelor, în plus față de 
cele prevăzute în prezentul regulament.

(3) Acordul de grant poate stabili drepturile 
și obligațiile participanților privind 
drepturile de acces, exploatarea și 
diseminarea rezultatelor, în plus față de 
cele prevăzute în prezentul regulament.
Comisia asigură că drepturile și 
obligațiile suplimentare se aplică în cazul 
tuturor acțiunilor finanțate în cadrul 
Orizont 2020 într-un mod coerent și 
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consistent.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, Comisia, în conformitate 
cu articolul X din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar], sau 
organismul de finanțare relevant poate 
adopta decizii de acordare a grantului în 
loc să încheie acorduri de grant. 
Dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la acorduri de grant se aplică 
mutatis mutandis.

Dacă este cazul și dacă este necesar 
pentru o abordare eficientă a acțiunii 
finanțate, Comisia, în conformitate cu 
articolul X din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar], sau 
organismul de finanțare relevant poate 
adopta decizii de acordare a grantului în 
loc să încheie acorduri de grant. 
Dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la acorduri de grant se aplică 
mutatis mutandis.

Or. en

Justificare

Condițiile pentru utilizarea deciziilor de acordare a granturilor sunt definite într-un mod mai 
precis.

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Durata procedurilor de acordare a 

granturilor
Comisia sau organismul de finanțare 
relevant asigură că durata dintre 
termenul-limită pentru propuneri, astfel 
cum este stabilit de cererile individuale de 
propuneri și semnarea acordului de grant 
sau, dup caz, decizia de acordare a 
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grantului, nu depășește maximum șase 
luni. Această durată poate fi extinsă cu o 
lună în cazuri excepționale.

Or. en

[Ref. formularea din raportul Carvalho, alineatele (38)-(39)]

Justificare

Acesta este cel mai important factor pentru îmbunătățirea participării industriei la Orizont 
2020 în comparație cu PC7. Durata procedurilor de acordare a granturilor în PC7 a fost, în 
medie, de 350 de zile. DG InfSo din cadrul Comisiei a atins o medie de 270 de zile. Scopul 
Comisiei de a reduce durata medie a procedurilor de acordare a granturilor la 100 de zile nu 
este satisfăcător, dat fiind că DG InfSo atinge aproape acest prag în prezent și nu au fost 
introduse propuneri concrete în proiectul de regulament.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia sau organismul de finanțare 
relevant poate institui un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Comisia instituie un sistem electronic 
securizat pentru schimburile cu 
participanții. Un document transmis prin 
acest sistem, inclusiv acordurile de grant, 
este considerat ca fiind originalul 
respectivului document dacă se folosește 
codul de identificare și parola 
reprezentantului participantului. Această 
identificare reprezintă semnătura 
documentului în cauză.

Or. en

Justificare

Din motive de simplificare, ideal ar trebui să existe un singur sistem electronic și un portal 
pentru participanți.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Responsabilitatea 
financiară a fiecărui participant se 
limitează la propria sa datorie, sub rezerva 
dispozițiilor privind Fondul. Participanții 
asigură informarea Comisiei sau a 
organismului de finanțare cu privire la 
orice eveniment care ar putea afecta 
punerea în aplicare a acțiunii sau interesele 
Uniunii.

(2) Participanții nu își iau angajamente care 
sunt incompatibile cu acordul de grant. În 
cazul în care un participant nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în 
legătură cu implementarea tehnică a 
acțiunii, ceilalți participanți respectă 
obligațiile fără nicio contribuție 
suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului 
în care Comisia sau organismul de 
finanțare îi exonerează în mod expres de 
această obligație. Finanțarea acordată sau 
rezervată pentru partea contravenientă 
este pusă la dispoziția partenerilor rămași 
pentru a acoperi costurile acestora în 
îndeplinirea activității alocată inițial 
părții contraveniente. Finanțarea este 
eliberată coordonatorului atunci când 
acțiunea părții contraveniente este 
programată să demareze. 
Responsabilitatea financiară a fiecărui 
participant se limitează la propria sa 
datorie, sub rezerva dispozițiilor privind 
Fondul. Participanții asigură informarea, în 
timp util, a Comisiei sau a organismului de 
finanțare cu privire la orice eveniment care 
ar putea afecta punerea în aplicare a 
acțiunii sau interesele Uniunii.

Or. en

Justificare

În cazul în care un participant nu își respectă obligațiile, punerea în aplicare a acțiunii ca 
întreg va continua, dacă este posibil, iar finanțarea furnizată sau rezervată pentru partea 
contravenientă este pusă la dispoziția celorlalți parteneri pentru a acoperi costurile acestora.

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii unui consorțiu care doresc să 
participe la o acțiune desemnează unul 

(1) Membrii unui consorțiu care doresc să 
participe la o acțiune desemnează unul 
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dintre membri în calitate de coordonator. 
Acesta este menționat în acordul de grant.

dintre membri în calitate de coordonator. 
Acesta este menționat în acordul de grant.
Coordonatorul reprezintă principalul 
punct de contact dintre membrii unui 
consorțiu, reprezintă consorțiul în relațiile 
cu Comisia sau cu organismul de 
finanțare relevant și monitorizează 
respectarea, de către membrii 
consorțiului, a obligațiilor acestora 
asumate în temeiul acordului de grant. 

Or. en

Justificare

Rolul coordonatorului și sarcinile acestuia trebuie descrise într-un mod mai precis.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii unui consorțiu care participă 
la o acțiune încheie un acord intern 
(acordul de consorțiu), cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător 
prevăzute în programul de lucru sau în 
planul de lucru sau în cererea de 
propuneri.

(2) Membrii unui consorțiu care participă 
la o acțiune încheie un acord intern care 
prevede drepturile și obligațiile membrilor 
consorțiului (acordul de consorțiu).

Or. en

Justificare

Scopul principal al acordului de consorțiu (drepturile și obligațiile membrilor din consorțiu) 
ar trebui exprimat în text. Experiența cu programele-cadru anterioare a arătat că existența 
unui acord preliminar de consorțiu facilitează punerea în aplicare a unui proiect, motiv 
pentru care acesta ar trebui considerat drept procedură-standard.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordul de consorțiu poate prevedea, 
printre altele, următoarele:
(a) organizarea internă a consorțiului;
(b) distribuția finanțării din partea 
Uniunii;
(c) normele privind drepturile de 
diseminare, utilizare și acces, 
suplimentare celor de la titlul III capitolul 
I și dispozițiilor din acordul de grant;
(d) soluționarea litigiilor interne, inclusiv 
a cazurilor de abuz de putere;
(e) acordurile privind răspunderea, 
despăgubirea și confidențialitatea dintre 
participanți.
Membrii consorțiului pot efectua orice 
aranjamente în cadrul consorțiului, pe 
care le consideră adecvate, în măsura în 
care acestea nu intră în conflict cu 
acordul de grant sau cu prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Potrivit experienței actuale cu acordurile de consorțiu, pare recomandabilă specificarea 
conținutului minim al unui acord de consorțiu.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consorțiul poate propune adăugarea sau 
eliminarea unui participant în conformitate 
cu dispozițiile corespunzătoare din acordul 
de grant, cu condiția ca această modificare 
să fie în conformitate cu condițiile de 
participare, să nu afecteze în mod negativ 
implementarea acțiunii și să nu fie în 
contradicție cu principiul egalității de 

(3) Consorțiul poate propune adăugarea sau 
eliminarea unui participant ori modificarea 
unui coordonator în conformitate cu 
dispozițiile corespunzătoare din acordul de 
grant, cu condiția ca această modificare să 
fie în conformitate cu normele de 
participare, să nu afecteze în mod negativ 
implementarea acțiunii și să nu fie în 
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tratament. contradicție cu principiul egalității de 
tratament.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Granturile pot lua oricare dintre formele 
prevăzute la articolul [116] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar].

Granturile pot lua oricare dintre formele 
prevăzute la articolul [116] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar], ținând seama de 
obiectivele acțiunii.

Or. en

Justificare

Aceste norme trebuie să pună în evidență obiectivele acțiunii ca și criteriu principal în 
alegerea formei de finanțare.

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O rată unică de rambursare a
costurilor eligibile trebuie să fie aplicată 
pe acțiune pentru toate activitățile 
finanțate de aceasta. Rata maximă este 
stabilită în programul de lucru și planul 
de lucru.

(3) Rambursarea costurilor eligibile 
trebuie bazată pe următoarele rate fixe pe 
tip de activitate și pe tip de participant, în 
funcție de metoda de calcul al costurilor 
pentru care a optat participantul.

Or. en

(a se introduce un nou tabel după acest amendament; a se vedea AM 54)

Justificare

Ca o consecință a reintroducerii opțiunii de rambursare pe baza costurilor totale, ajustarea 
ratelor de rambursare propuse este considerată crucială pentru respectare principiului de 
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cofinanțare și prevenirea creșterii substanțiale a costurilor Uniunii în funcție de proiect. În 
locul unei rate unice de rambursare, se va folosi un set redus de rate de rambursare, care 
acordă atenția cuvenită metodei de calcul al costurilor și tipului de participant, pe baza 
condițiilor prevăzute în acest tabel.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – tabel (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tip de activitate
Metodă de 

calcul 
Tip de 

participant
al costurilor Universitate/OC

T/Altele
IMM Industrie

Cercetare și
costuri directe + 

rata fixă 100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

dezvoltare costuri totale 70 % 70 % 50 %
Activitate legată 

de piață
costuri directe + 

rata fixă 100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

costuri totale 70 % 50 % 35 %

Or. en

(a se vedea AM 53)

Justificare

Ca o consecință a reintroducerii opțiunii de rambursare pe baza costurilor totale, ajustarea 
ratelor de rambursare propuse este considerată crucială pentru respectare principiului de 
cofinanțare și prevenirea creșterii substanțiale a costurilor Uniunii în funcție de proiect. În 
locul unei rate unice de rambursare, se va folosi un set redus de rate de rambursare, care 
acordă atenția cuvenită metodei de calcul al costurilor și tipului de participant, pe baza 
condițiilor prevăzute în acest tabel.
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Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Grantul „Orizont 2020” poate atinge 
un maxim de 100% din costurile eligibile 
totale, fără a aduce atingere principiului 
de cofinanțare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Grantul „Orizont 2020” trebuie să se 
limiteze la maximum 70% din costurile 
eligibile totale pentru următoarele 
acțiuni:

eliminat

(a) acțiuni constând în principal din 
activități precum crearea de prototipuri, 
testare, demonstrații, dezvoltare 
experimentală, creare de proiecte-pilot, 
replicare pe piață;
(b) acțiuni de cofinanțare a programului.

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește costurile gestiunii 
și coordonării activităților, participantul 
coordonator primește o rată fixă 
suplimentară de 7 % din costurile directe 
eligibile pentru a acoperi costurile 
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activităților de gestiune și coordonare.

Or. en

Justificare

Activitățile de gestiune și coordonare (care, în mod normal, nu depășesc 7 % din costurile 
totale ale proiectului) ar trebui rambursate integral, la fel ca în PC7, pentru a evita ca aceste 
activități să devină neatractive pentru participanți. O sumă forfetară este cea mai favorabilă 
opțiune aici, întrucât nu implică o sarcină administrativă suplimentară, cum ar fi sistemele de 
înregistrare diferențiată a timpului etc.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În ceea ce privește acțiunile de 
cofinanțare a programului, rata aplicabilă 
este stabilită în programul de lucru.
În scopul prezentului regulament și în 
conformitate cu articolul [119] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar], cofinanțarea 
poate lua forma finanțării cumulate din 
linii bugetare separate, în cazuri 
justificate prevăzute în programul de 
lucru, fără a aduce prejudicii evitării 
dublei finanțări a aceluiași element de 
cost.

Or. en

Justificare

Din cauza gradului ridicat de variabilitate a diferitelor activități de cofinanțare a 
programului, fixarea unei rate de rambursare aplicabile în programul de lucru ar fi opțiunea 
cea mai favorabilă. Al doilea paragraf permite finanțarea cumulată, în special în activități 
legate de piață, de exemplu prin fonduri structurale.

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) În ceea ce privește procesul de 
validare folosit pentru a verifica tipul de 
participant, registrele mecanismului de 
înregistrare unică vor fi folosite în cea 
mai mare măsură posibilă. În cazul 
entităților care au fost validate în 
programele-cadru anterioare, nu este 
necesară repetarea validării, cu excepția 
cazului în care statutul juridic al entității 
s-a schimbat sau, în cazul IMM-urilor, 
întreprinderea nu mai intră sub incidența 
definiției IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Pentru accelerarea procesului de validare (pentru a identifica tipul de participant), registrele 
disponibile vor fi folosite în cea mai mare măsură, evitând și repetarea validărilor.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
care se plătește de beneficiar și nu poate fi 
rambursată acestuia, în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă, este 
considerată drept cost eligibil.

Or. en

Justificare

Includerea TVA-ului în costurile eligibile este parte din raportul parlamentelor privind 
Regulamentul financiar [articolul 117a alineatul (3c)] și face, în prezent, obiectul 
negocierilor în cadrul trialogului. Pentru a asigura că TVA-ul va fi considerat un cost eligibil 
în cadrul Orizont 2020, se includ cele de mai sus. Cele de mai sus pot fi eliminat dacă 
Regulamentul financiar revizuit prevede, în cele din urmă, acest lucru.
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Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În mod alternativ, un beneficiar 
poate opta pentru stabilirea costurilor 
eligibile indirecte pe baza costurilor 
indirecte care sunt suportate, în prezent, 
în relație directă cu costurile directe 
eligibile atribuite proiectului, în 
conformitate cu practicile contabile 
uzuale în materie de costuri ale 
beneficiarului. În acest caz, se aplică 
ratele de rambursare pentru calcularea 
costurilor totale prevăzute la articolul 22 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Beneficiarul poate folosi aceeași 
metodă pentru declararea costurilor 
indirecte eligibile, în mod consistent 
pentru toate acțiunile din cadrul Orizont 
2020 la care ia parte.

Or. en
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Justificare

Măsură ce vizează simplificarea.

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orele anuale de producție sunt 
stabilite în conformitate cu practicile 
contabile uzuale în materie de costurile 
ale beneficiarului. 

Or. en

Justificare

Măsură de simplificare pentru a evita sarcina administrativă și/sau posibile interpretări 
diferite ale normelor, conducând la erori.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt calculate pe baza totalului 
costurilor reale cu personalul, înregistrate 
în contabilitatea generală a participantului, 
care pot fi ajustate pe baza elementelor 
estimative sau înscrise în buget, în 
conformitate cu condițiile definite de către 
Comisie;

(a) sunt calculate pe baza totalului 
costurilor reale cu personalul, înregistrate 
în contabilitatea generală a participantului, 
care pot fi ajustate pe baza elementelor 
estimative sau înscrise în buget, în 
conformitate cu practicile contabile uzuale 
în materie de costurile ale beneficiarului;

Or. en

Justificare

Măsură de simplificare pentru a evita sarcina administrativă și/sau posibile interpretări 
diferite ale normelor, conducând la erori.

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sunt calculate ținând cont de 
dispozițiile privind orele productive de la 
articolul 25.

eliminată

Or. en

Justificare

Eliminat în conformitate cu amendamentul adus articolului 25.

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Certificatul privind situațiile financiare 
trebuie să acopere suma totală a grantului 
solicitat de un participant sub forma 
rambursării costurilor reale și sub forma 
unui barem de costuri unitare menționat la 
articolul 27 alineatul (2). Certificatul este 
prezentat doar în cazul în care suma 
respectivă este mai mare sau egală cu 
325 000 EUR la momentul solicitării plății 
soldului grantului.

Certificatul privind situațiile financiare 
trebuie să acopere suma totală a grantului 
solicitat de un participant sub forma 
rambursării costurilor reale și sub forma 
unui barem de costuri unitare menționat la 
articolul 27 alineatul (2). Certificatul este 
prezentat doar în cazul în care suma 
respectivă din contribuția Uniunii, 
excluzând contribuția plătită sub forma 
ratelor fixe, sumelor forfetare sau 
baremului de costuri unitare, este mai 
mare sau egală cu 325 000 EUR la 
momentul solicitării plății soldului
grantului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că ratele fixe, sumele forfetare și baremul de costuri unitare nu 
vor face obiectul auditurilor, astfel cum a explicat Comisia. Excluderea acestor sume este, de 
asemenea, motivul principal pentru reducerea pragului actual pentru un certificat privind 
situațiile financiare (375 000 EUR) la 325 000 EUR.

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Participanții care calculează și solicită 
costurile directe cu personalul pe baza unui 
barem de costuri unitare pot prezenta 
Comisiei un certificat privind metodologia. 
Metodologia respectivă trebuie să respecte 
condițiile stabilite la articolul 27 
alineatul (2) și să îndeplinească cerințele 
prevăzute în acordul de grant.

(1) Participanții care calculează și solicită 
costurile directe cu personalul pe baza unui 
barem de costuri unitare sau pe baza 
costurilor eligibile indirecte suportate în 
mod efectiv vor prezenta Comisiei un 
certificat privind metodologia. 
Metodologia respectivă trebuie să respecte 
condițiile stabilite la articolul 27 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Acest amendament promovează certificarea participanților care pun deja în aplicare o 
metodologie recunoscută, transparentă și care poate fi auditată. Dat fiind că metodologiile 
acceptate la nivel național ar fi recunoscute, iar costurile vor fi rambursate, transformarea 
acestui fapt în obligație nu va avea efecte negative, ci va asigura că participanții sunt 
protejați în ceea ce privește metodologia lor.

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Recuperarea menționată la 
articolul 32 alineatul (3) nu se aplică 
entităților juridice a căror participare în 
acțiunea indirectă este garantată de un 
stat membru sau de o țară asociată.

Or. en

Justificare

Trebuie să existe o excepție pentru instituțiile garantate de un stat membru, la fel ca în PC7.

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Premii

Finanțarea din partea Uniunii poate lua 
forma unor premii, astfel cum se 
precizează în titlul VII din Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX [Regulamentul 
financiar].

Or. en

Justificare

Articol mutat la un titlu diferit.

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Achiziții publice, achiziții publice înainte 
de comercializare și achiziții publice de 

soluții inovatoare
(1) Orice achiziție publică efectuată de 
Comisie pe cont propriu sau împreună cu 
statele membre este supusă normelor 
privind achizițiile publice, astfel cum au 
fost stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar] și 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul delegat].
(2) Finanțarea din partea Uniunii poate 
lua forma unor achiziții publice înainte de 
comercializare sau a unor achiziții 
publice de soluții inovatoare efectuate de 
Comisie sau de organismul de finanțare 
relevant pe cont propriu sau în colaborare 
cu autoritățile contractante din statele 
membre și țările asociate.
Procedurile privind achizițiile publice:
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(a) sunt conforme cu principiile 
transparenței, nediscriminării, 
tratamentului egal, bunei gestiuni 
financiare, proporționalității și cu 
normele privind concurența și, dacă este 
cazul, cu Directivele 2004/17/CE, 
2004/18/CE și 2009/81/CE, sau, în cazul 
în care Comisia acționează pe cont 
propriu, cu Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Regulamentul financiar];
(b) pot prevedea condiții specifice precum 
limitarea locului efectuării activităților 
care fac obiectul achizițiilor publice
înainte de comercializare la teritoriul 
statelor membre și a țărilor asociate la 
„Orizont 2020”, în cazuri justificate în 
mod corespunzător de obiectivele acțiunii;
(c) pot autoriza atribuirea unor contracte 
multiple în cadrul aceleiași proceduri 
(aprovizionarea de la mai mulți 
furnizori);
(d) prevăd atribuirea contractelor 
ofertelor care prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț.

Or. en

Justificare

Articol mutat la un titlu diferit.

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Instrumente financiare

(1) Instrumentele financiare pot lua 
oricare dintre formele prevăzute la [Titlul 
VIII] din [Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar] și sunt 
implementate în conformitate cu 
prevederile acestuia și pot fi combinate cu 
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granturi finanțate din bugetul Uniunii, 
inclusiv în cadrul „Orizont 2020”.
(2) În conformitate cu articolul [18 
alineatul (2)] din Regulamentul (UE) nr. 
XX/XX [Regulamentul financiar], 
veniturile și rambursările generate de un 
instrument financiar instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020] sunt alocate acestui instrument 
financiar.
(3) Veniturile și rambursările generate de 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscului instituit în temeiul Deciziei 
1982/2006/CE și de faza inițială a 
Instrumentului financiar destinat IMM-
urilor cu o rată mare de creștere și 
capacitate de inovare, instituit în temeiul 
Deciziei nr. 1639/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
vor fi atribuite instrumentelor financiare 
care vor urma, în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. XX/XX [Orizont 2020].

Or. en

Justificare

Articol mutat la un titlu diferit.

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în 
care experții independenți trebuie să 
lucreze cu informații clasificate, este 
nevoie să se efectueze autorizarea de 
securitate adecvată înainte de numirea lor.

(2) Experții independenți sunt selectați pe 
baza competențelor, experienței și 
cunoștințelor necesare pentru desfășurarea 
sarcinilor care le sunt atribuite. La 
numirea experților independenți, Comisia 
va încerca să obțină un echilibru în 
cadrul grupurilor de experți, din punctul 
de vedere al competențelor, experienței și 
cunoștințelor, în funcție de domeniul de 
acțiune. În cazul în care experții 
independenți trebuie să lucreze cu 
informații clasificate, este nevoie să se 
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efectueze autorizarea de securitate 
adecvată înainte de numirea lor.

Or. en

Justificare

În timp de prima propoziție se referă la criteriile pentru alegerea unui expert individual, cea 
de a doua subliniază importanța unei alcătuiri echilibrate a grupurilor de experți.

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar 
contribuția fiecăruia la activitate nu poate 
fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea 
asupra rezultatelor respective.  
Coproprietarii încheie un acord privind 
alocarea și termenii de exercitare a 
drepturilor comune de proprietate, în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
acordul de grant.

(2) În cazul în care mai mulți participanți 
au generat rezultate în comun, iar aceste 
rezultate nu pot fi atribuite respectivei 
contribuții la activitate a participanților, ei 
dețin în comun proprietatea asupra 
rezultatelor respective.  Coproprietarii 
încheie un acord privind alocarea și 
termenii de exercitare a drepturilor comune 
de proprietate, în conformitate cu 
obligațiile prevăzute în acordul de grant.

Or. en

Justificare

Coproprietatea există și dacă respectivele contribuții la activitate pot fi stabilite. Este mai 
degrabă vorba despre posibilitate separării rezultatelor obținute în comun în scopul 
protejării (cerere de brevet etc.) Dacă rezultatele nu pot fi separate, acestea vor face obiectul 
coproprietății; fie în conformitate cu respectivele contribuții stabilite, fie în conformitate cu 
un alt principiu (de exemplu, cote egale).

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a acorda 

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a folosi 
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licențe non-exclusive unor părți terțe 
pentru a exploata rezultatele deținute în 
comun, fără niciun drept la sub-licență, 
sub rezerva următoarelor condiții:

rezultatele deținute în comun fără plata 
unei remunerații și fără a solicita acordul 
prealabil al celuilalt 
coproprietar/celorlalți coproprietari, 

Or. en

Justificare

Trebuie să existe și o declarație privind utilizarea proprie a rezultatelor (fără acordarea de 
licențe).

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trebuie transmisă o notificare 
prealabilă celorlalți proprietari;

eliminată

Or. en

Justificare

A se vedea AM 77.

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie acordată o compensație 
corectă și rezonabilă celorlalți proprietari.

eliminată

Or. en

Justificare

A se vedea AM 77.

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 - paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se convine 
altfel în acordul de proprietate comună, 
fiecare coproprietar are dreptul de a 
acorda licențe non-exclusive unor părți 
terțe pentru a exploata rezultatele deținute 
în comun, fără niciun drept la sub-
licență, sub rezerva următoarelor condiții:
(a) trebuie transmisă o notificare 
prealabilă celorlalți proprietari;
(b) trebuie acordată o compensație 
corectă și rezonabilă celorlalți proprietari.

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care rezultatele pot da 
naștere unor aplicații comerciale sau 
industriale, participantul care deține aceste 
rezultate examinează posibilitatea protejării 
lor și, în cazul în care este posibil și 
justificat având în vedere circumstanțele, le 
protejează în mod adecvat pe o perioadă 
corespunzătoare de timp și cu o acoperire 
teritorială adecvată, ținând seama de 
interesele sale legitime și de interesele 
legitime, în special interesele comerciale, 
ale celorlalți participanți la acțiune.

(1) În cazul în care rezultatele pot da 
naștere unor aplicații comerciale, 
participantul care deține aceste rezultate 
examinează posibilitatea protejării lor și, în 
cazul în care este posibil și justificat având 
în vedere circumstanțele, le protejează în 
mod adecvat pe o perioadă corespunzătoare 
de timp și cu o acoperire teritorială 
adecvată, ținând seama de interesele sale 
legitime și de interesele legitime, în special 
interesele comerciale, ale celorlalți 
participanți la acțiune.

Or. en

Justificare

Întrucât diferența dintre conceptul de aplicație comercială și aplicație industrială este, în 
continuare, neclar, cel din urmă a fost eliminat din motive de claritate.
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Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială, cu excepția cazului 
în care participantul intenționează să le 
transfere unei alte entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau într-o țară asociată 
în vederea protejării acestora, el 
informează Comisia sau organismul de 
finanțare înaintea diseminării acestor 
rezultate. Comisia poate să își asume 
proprietatea asupra acestor rezultate, în 
numele Uniunii sau al organismului de 
finanțare, și ia măsurile necesare pentru 
protecția lor adecvată.

(2) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu 
intenționează să protejeze rezultatele 
generate prin aceasta din motive care nu se 
datorează imposibilității protejării în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale sau lipsei potențialului de 
exploatare comercială, cu excepția cazului 
în care participantul intenționează să le 
transfere unei alte entități juridice stabilite 
într-un stat membru sau într-o țară asociată 
în vederea protejării acestora, el 
informează Comisia sau organismul de 
finanțare înaintea diseminării acestor 
rezultate. Comisia poate, cu acordul 
participantului care le deține, să își asume 
proprietatea asupra acestor rezultate, în 
numele Uniunii sau al organismului de 
finanțare, și ia măsurile necesare pentru 
protecția lor adecvată.

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi 
diseminate până când Comisia sau 
organismul de finanțare nu a luat o decizie 
sau până când nu a decis că își asumă 
dreptul de proprietate și a luat măsurile 
necesare pentru a asigura protecția lor.
Acordul de grant stabilește termene în 
acest sens.

Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi 
diseminate până când Comisia sau 
organismul de finanțare nu a luat o decizie 
sau până când nu a decis că își asumă 
dreptul de proprietate și a luat măsurile 
necesare pentru a asigura protecția lor.
Decizia va fi luată în termen de 45 de zile.
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Or. en

Justificare

Introducerea unor limite de timp este o abordare bună, dar ar trebui să fie mai specifică. 
Normele de participare ar trebui cel puțin să prevadă un interval temporar maxim, de 
preferat cele 45 de zile prevăzute în PC6.

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora 
din alte motive decât lipsa potențialului de 
exploatare comercială, acesta informează 
Comisia sau organismul de finanțare care 
poate continua sau prelungi protecția prin 
asumarea drepturilor de proprietate.  
Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Acordul de grant stabilește 
termene în acest sens.

(3) În cazul în care un participant care a 
primit finanțare din partea UE nu mai 
dorește să protejeze rezultatele sau nu 
încearcă să prelungească protecția acestora 
din alte motive decât lipsa potențialului de 
exploatare comercială, acesta informează 
Comisia sau organismul de finanțare care, 
cu acordul participantului care le deține,
poate continua sau prelungi protecția prin 
asumarea drepturilor de proprietate.  
Participantul nu se poate opune decât dacă 
poate demonstra că acest fapt i-ar 
prejudicia în mod semnificativ interesele 
sale legitime. Acordul de grant stabilește 
termene în acest sens.

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind exploatarea în acordul de grant. 
Orice astfel de obligații suplimentare sunt 
precizate în programul de lucru sau 
planul de lucru.

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind exploatarea în acordul de grant. 
Acordul-model de grant include o listă de 
posibile obligații suplimentare privind 
exploatarea.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se definească exact ce se vizează prin „obligații suplimentare privind 
exploatarea”. Acest lucru este posibil esențial și nu poate fi omis din programele de lucru și 
acordurile de grant. Clarificarea într-o etapă incipientă, precum acordul-model de grant, 
dacă este posibil chiar în normele de participare, pare, așadar, absolut necesară.

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind diseminarea în acordul de grant.

Pot fi stabilite obligații suplimentare 
privind diseminarea în acordul de grant.
Acordul-model de grant include o listă de 
posibile obligații suplimentare privind 
diseminarea.

Or. en

Justificare

Trebuie să se definească exact ce se vizează prin „obligații suplimentare privind 
diseminarea”. Acest lucru este posibil esențial și nu poate fi omis din programele de lucru și 
acordurile de grant. Clarificarea într-o etapă incipientă, precum acordul-model de grant, 
dacă este posibil chiar în normele de participare, pare, așadar, absolut necesară.

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare, se 
oferă un acces deschis în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în acordul 
de grant. În ceea ce privește diseminarea 
altor rezultate, inclusiv a datelor de 
cercetare, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care poate fi oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

În ceea ce privește diseminarea prin 
intermediul publicațiilor de cercetare care 
descriu, interpretează sau analizează date, 
cunoștințe sau informații generate ca 
rezultat direct al finanțării Orizont 2020, 
se acordă accesul liber.
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Or. en

Justificare

Ca regulă generală, se acordă accesul liber la publicațiile de cercetare care descriu, 
interpretează sau analizează date, cunoștințe sau informații generate ca rezultat direct al 
finanțării Orizont 2020. Cu toate acestea, accesul liber este limitat la publicații. În ceea ce 
privește accesul și accesul liber la rezultate, a se vedea AM 85.

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 - paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește diseminarea 
rezultatelor, acordul de grant poate stabili 
termenii și condițiile în care este oferit 
accesul liber la aceste rezultate, în special 
cu privire la cercetarea de frontieră ERC 
sau în alte domenii adecvate.

Or. en

Justificare

A se vedea AM 84. Anterior, în articolul 40 alineatul (2) paragraful 3.

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se transmite o notificare prealabilă 
celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare. În urma 
notificării, un participant se poate opune 
diseminării dacă demonstrează că aceasta 
ar putea aduce prejudicii semnificative 
intereselor sale legitime legate de 
rezultatele sau informațiile preexistente. În 
astfel de cazuri, activitatea de diseminare 
nu poate avea loc până când nu se iau 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul de 

Se transmite o notificare prealabilă 
celorlalți participanți cu privire la orice 
activitate de diseminare, în cazul în care 
rezultatele în cauză nu sunt deținute în 
mod exclusiv numai de participantul care 
efectuează diseminarea. În urma 
notificării, un participant se poate opune 
diseminării dacă demonstrează că aceasta 
ar putea aduce prejudicii semnificative 
intereselor sale legitime legate de 
rezultatele sau informațiile preexistente. În 
astfel de cazuri, activitatea de diseminare 
nu poate avea loc până când nu se iau 
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grant stabilește termene în acest sens. măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
respectivelor interese legitime. Acordul de 
grant stabilește termene în acest sens.

Or. en

Justificare

Datoria informării celorlalți participanți nu este adecvată dacă un participant intenționează 
să disemineze propriile rezultate. Cerința de notificare și posibilitatea obiecției au un 
potențial imens de a conduce la blocaje.

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant.

(3) Fiecare participant raportează Comisiei 
sau organismului de finanțare activitățile 
sale de exploatare și diseminare a 
rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea 
și diseminarea de către Comisie sau 
organismul de finanțare, participanții 
furnizează orice informații și documente 
utile în conformitate cu condițiile 
prevăzute în acordul de grant, la cererea 
Comisiei. În acordul-model de grant se 
prevede un termen-limită pentru 
respectivele obligații.

Or. en

Justificare

Având în vedere punerea practică în aplicare, ar putea fi mai util să se prevadă ca 
participanții să furnizeze aceste informații la cerere, asigurând astfel că ei ajung, în final, la 
un punct central de contact din cadrul Comisiei, mai degrabă decât la coordonatorii de 
proiect care au fost responsabili de proiect cu ani înainte. De asemenea, aceasta nu ar trebui 
să fie o obligație deschisă încă în vigoare și peste 50 de ani. Trebuie aplicată o limită de timp 
acestei obligații.

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate cererile de brevete, standarde, 
publicare sau orice altă formă de 
diseminare, inclusiv sub formă electronică, 
referitoare la rezultate, trebuie să cuprindă 
o declarație, inclusiv prin mijloace vizuale, 
care să arate că acțiunea a primit sprijin 
financiar din partea Uniunii. Termenii 
respectivei declarații se stabilesc în acordul 
de grant.

(4) Toate cererile de brevete, standarde, 
publicare sau orice altă formă de 
diseminare, inclusiv sub formă electronică, 
referitoare la rezultate, trebuie să cuprindă 
o declarație, inclusiv prin mijloace vizuale, 
care să arate că acțiunea a primit sprijin 
financiar din partea Uniunii. Termenii 
respectivei declarații se stabilesc în 
acordul-model de grant.

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau reglementările în cazul 
fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care 
alți participanți se bucură încă de drepturi 
de acces la rezultatele care urmează să fie 
transferate, participantul care are intenția 
să transfere rezultatele transmite o 
notificare prealabilă tuturor celorlalți 
participanți, precum și informații suficiente 
privind posibilul nou proprietar al 
rezultatelor, pentru a permite celorlalți 
participanți să analizeze efectul transferului 
asupra exercitării posibile a drepturilor lor 
de acces.

Fără a aduce atingere obligațiilor de 
confidențialitate care decurg din actele cu 
putere de lege sau reglementările în cazul 
fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care 
alți participanți se bucură încă de drepturi 
de acces la rezultatele care urmează să fie 
transferate și dacă rezultatele vizate nu 
sunt deținute în mod exclusiv de
participantul care are intenția să transfere 
rezultatele, respectivul participant
transmite o notificare prealabilă tuturor 
celorlalți participanți, precum și informații 
suficiente privind posibilul nou proprietar 
al rezultatelor, pentru a permite celorlalți 
participanți să analizeze efectul transferului 
asupra exercitării posibile a drepturilor lor 
de acces.

Or. en

Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma notificării, un participant se poate 
opune transferului de proprietate în cazul 
în care demonstrează că transferul avut în 
considerare ar afecta în mod negativ 
exercitarea drepturilor sale de acces. În 
acest caz, transferul nu poate avea loc până 
când nu se ajunge la un acord între 
participanții în cauză. Acordul de grant 
stabilește termene în acest sens.

În urma notificării, un participant se poate 
opune transferului de proprietate în cazul 
în care demonstrează că transferul avut în 
considerare ar afecta în mod negativ 
exercitarea drepturilor sale de acces. În 
acest caz, transferul nu poate avea loc până 
când nu se ajunge la un acord între 
participanții în cauză. Acordul-model de 
grant stabilește termene în acest sens.

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea, participantul care 
deține rezultatele poate acorda licențe sau 
poate oferi sub o altă formă dreptul de 
exploatare oricărei entități juridice, inclusiv 
în mod exclusiv.

(2) Cu condiția ca drepturile de acces la 
rezultate să poată fi exercitate și să se 
respecte orice obligații suplimentare 
privind exploatarea de către participantul 
care deține rezultatele, respectivul 
participant poate acorda licențe sau poate 
oferi sub o altă formă dreptul de exploatare
a rezultatelor oricărei entități juridice, 
inclusiv în mod exclusiv.

Or. en

Justificare

Acest alineat trebuie să fie mai specific pentru a evita neînțelegerile, în mod contrar, s-ar 
putea înțelege că licențierea poate avea loc numai dacă toți își respectă obligațiile de 
exploatare; „a rezultatelor” sporește claritatea.

Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Participanții identifică informațiile 
preexistente pentru acțiunea lor, în orice 
mod, în cadrul unui acord scris.

Participanții identifică informațiile 
preexistente pentru acțiunea lor, în scris.

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participanții la aceeași acțiune se 
informează reciproc, înainte de a adera la 
acordul de grant, cu privire la orice 
constrângere juridică sau limită privind 
acordarea accesului la informațiile lor 
preexistente. Orice acord încheiat ulterior 
de un participant cu privire la informațiile 
preexistente garantează posibilitatea 
exercitării oricăror drepturi de acces.

(3) Participanții la aceeași acțiune se 
informează reciproc, înainte de a adera la 
acordul de grant, cu privire la orice 
constrângere juridică sau limită privind 
acordarea accesului la informațiile lor 
preexistente. Orice acord încheiat ulterior 
de un participant cu privire la informațiile 
preexistente garantează posibilitatea 
exercitării oricăror drepturi de acces.
Comisia sau organismul de finanțare sunt 
informate de orice astfel de restricții 
anterior executării acordului de grant și 
țin seama de impactul oricăror astfel de 
restricții asupra îndeplinirii obiectivelor 
acțiunii.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar contribui la prevenirea includerii, în lista de excluderi de la drepturile 
de acces, a elementelor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor acțiunii. Pe de altă parte, 
excluderile sunt necesare în cazurile în care părți din informațiile preexistente sunt acoperite 
de acorduri (de exemplu, acorduri de nedivulgare sau acorduri de transfer de material) și de 
licențe pentru părți terțe.

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar
pentru a-și desfășura activitatea în cadrul 
acțiunii.

(1) Un participant se bucură de drepturi de 
acces la rezultatele unui alt participant la 
aceeași acțiune dacă drepturile de acces îi
sunt necesare pentru a-și desfășura 
activitatea în cadrul acțiunii.

(Amendamentul se aplică întregului text. 
Adoptarea sa va impune modificările 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. en

Justificare

Clarificare a utilizării termenilor „acces” și „drepturi de acces”.

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate afiliată stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară asociată
beneficiază de astfel de drepturi de acces la 
rezultate sau la informațiile preexistente, în 
aceleași condiții, în cazul în care acest 
acces este necesar pentru exploatarea 
rezultatelor generate de participantul la 
care este afiliată, cu excepția cazului în 
care se prevede altfel în acordul de 
consorțiu.

(3) O entitate afiliată beneficiază de astfel 
de drepturi de acces la rezultate sau la 
informațiile preexistente, în condiții 
echitabile și rezonabile, în cazul în care 
acest acces este necesar pentru exploatarea 
rezultatelor generate de participantul la 
care este afiliată, cu excepția cazului în 
care se prevede altfel în acordul de 
consorțiu.

Or. en

Justificare

Această limitare ar trebui eliminată pentru a atrage întreprinderi active la nivel mondial, 
care ar putea fi parteneri valoroși în cadrul unei acțiuni.

Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se poate formula o cerere de obținere 
a drepturilor de acces în temeiul 
alineatelor (1), (2) și (3) în termen de 
maxim un an după încheierea acțiunii. 
Totuși, participanții pot stabili un termen 
diferit.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe o limită de timp, pentru a asigura exploatarea adecvată. Dacă cererea 
de acces a participantului este în conformitate cu acordul inițial dintre participanți, nu ar 
trebui să existe limite de timp.

Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Aceste 
drepturi de acces sunt limitate la utilizări 
necomerciale și neconcurențiale.

(1) Instituțiile și organismele Uniunii se 
bucură, în scopul dezvoltării, punerii în 
aplicare și monitorizării politicilor și 
programelor Uniunii, de drepturi de acces 
la rezultatele unui participant care a primit 
finanțare din partea Uniunii. Aceste 
drepturi de acces sunt limitate la utilizări 
necomerciale și neconcurențiale și nu 
includ dreptul la sub-licență. Uniunea 
oferă dovezi suficiente participantului-
proprietar, potrivit cărora drepturile de 
acces vor contribui la dezvoltarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
programelor sau politicilor Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 47
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 eliminat
Dispoziții specifice

(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate, acordul de 
grant poate stabili dispoziții specifice, în 
special cu privire la modificarea 
compoziției consorțiului, informațiile 
clasificate, exploatarea, diseminarea, 
transferul și acordarea de licențe privind 
rezultatele.
(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor de cercetare noi sau 
existente, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind utilizatorii 
infrastructurii.
(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu 
privire la participanți, cercetători și la 
oricare dintre părțile vizate de acțiune.
(4) În cazul acțiunilor de formare și 
mobilitate, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind angajamentele 
cercetătorilor care beneficiază de acțiune, 
dreptul de proprietate, drepturile de acces 
și transferabilitate.
(5) În cazul acțiunilor de coordonare și 
sprijin, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice, în special privind 
dreptul de proprietate, drepturile de acces, 
exploatare și diseminare.
(6) În cazul instrumentului pentru IMM-
uri și a granturilor oferite de organisme 
de finanțare rezervate IMM-urilor, 
acordul de grant poate stabili dispoziții 
specifice, în special privind dreptul de 
proprietate, drepturile de acces, 
exploatare și diseminare.
(7) În cazul Comunităților cunoașterii și 
inovării ale EIT, acordul de grant poate 
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stabili dispoziții specifice, în special 
privind dreptul de proprietate, drepturile 
de acces, exploatare și diseminare.

Or. en

[Articolul 47 alineatele (1)-(6) mutate în alt titlu. articolul 47, alineatul (7) mutat la 
articolul 1 alineatul (3)].

Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48 eliminat
Premii

Orice premii acordate vor fi condiționate 
de acceptarea obligațiilor de publicitate 
corespunzătoare. Programul de lucru sau 
planul de lucru pot conține obligații 
specifice în ceea ce privește exploatarea și 
diseminarea.

Or. en

Justificare

Articol mutat la un titlu nou.

Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat
Achiziții publice, achiziții publice înainte 
de comercializare și achiziții publice de 

soluții inovatoare
(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în cererea de oferte, rezultatele 
generate prin achizițiile publice efectuate 
de Comisie sunt proprietatea Uniunii.
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(2) Contractele privind achizițiile publice 
înainte de comercializare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil. Contractantul care produce 
rezultate în achizițiile publice înainte de 
comercializare deține cel puțin drepturile 
de proprietate intelectuală aferente. 
Autoritățile contractante beneficiază cel 
puțin de drepturi de acces la rezultate 
scutite de redevențe, pentru uz propriu, 
precum și de dreptul de a acorda sau 
solicita contractanților să acorde licențe 
neexclusive terților pentru a exploata 
rezultatele în condiții echitabile și 
rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-
licențe. În cazul în care, după o anumită 
perioadă de la achiziția înainte de 
comercializare, un contractant nu 
reușește să exploateze comercial 
rezultatele, după cum se menționează în 
contract, acesta va transfera autorităților 
contractante orice drept de proprietate 
asupra rezultatelor.
(3) Contractele privind achizițiile publice 
de soluții inovatoare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil.

Or. en

Justificare

Articol mutat la un titlu nou.

Amendamentul 101
Propunere de regulament
Titlul IIIa (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul IIIa
Dispoziții specifice

Or. en

Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Premii

(1) Finanțarea din partea Uniunii poate 
lua forma unor premii, astfel cum se 
precizează în [titlul VII] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar]. Utilizarea 
premiilor va fi încurajată, însă nu ca 
substitut pentru finanțarea structurată în 
mod adecvat.
(2) Regulile concursului se stabilesc în 
programul de lucru.
(3) Regulile concurs prevăd cel puțin 
condițiile de participare, criteriile pentru 
acordarea premiului, inclusiv termenul-
limită pentru propuneri și pentru 
acordarea premiului, valoarea premiului 
și mecanismele de plată.
Premiile nu pot fi acordate direct, fără un 
concurs și vor fi publicate anual.
(4) Intrările în concurs vor fi evaluate de 
un grup de experți pe baza regulilor 
concursului publicate.
Premiile vor fi ulterior acordate de 
ordonatorul de credite responsabil, pe 
baza evaluării furnizate de grupul de 
experți care poate decide recomandarea 
acordării premiilor, în funcție de 
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evaluarea calității intrărilor.
(5) Valoarea premiului nu este legată de
costurile suportate de beneficiar.
(6) Dacă punerea în aplicare a unei 
acțiuni sau a unui program de lucru 
implică acordarea de premii unor terți de 
către un beneficiar al unui grant al 
Uniunii, acest beneficiar poate acorda 
aceste premii în cazul în care conținutul 
minim al regulilor concursului este strict 
stabilit în decizia de acordare a grantului 
sau în acordul dintre beneficiar și 
Comisie, cu excluderea oricărui drept 
discreționar.
(7) În ceea ce privește diseminarea 
rezultatelor, se aplică titlul III din 
prezentul regulament. Orice obligații 
suplimentare privind diseminarea sau 
exploatarea rezultatelor sunt stipulate în 
regulile concursului.
(8) În cazul în care premiul nu este 
acordat în termenul-limită prevăzut în 
regulile concursului, fondurile alocate 
concursului sunt realocate în cadrul 
aceluiași obiectiv în temeiul 
regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020].

Or. en

Justificare

Mutat aici de la articolele 34 și 48. Alineatele (3)-(6) conțin formularea actuală din proiectul 
de regulament financiar, încă în atenția trialogului, și pot fi eliminate dacă proiectul este 
adoptat. Alineatul (7) adaugă dispoziții esențiale pentru DPI și diseminarea rezultatelor. 
Alineatul (8) asigură faptul că fondurile alocate în cadrul ORIZONT 2020 rămân în bugetul 
CDI, în special în cazul în care noul instrument al premiilor de stimulare nu generează 
efectele dorite.

Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 49b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49b
Achiziții publice, achiziții publice înainte 

de comercializare și achiziții de soluții 
inovatoare

(1) Orice achiziție publică efectuată de 
Comisie împreună cu statele membre este 
supusă normelor privind achizițiile 
publice, astfel cum au fost stabilite prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Regulamentul financiar] și 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul delegat].
(2) Finanțarea din partea Uniunii poate 
lua forma unor achiziții publice înainte de 
comercializare sau a unor achiziții 
publice de soluții inovatoare efectuate de 
Comisie în colaborare cu autoritățile 
contractante din statele membre și țările 
asociate.
Procedurile privind achizițiile publice:
(a) sunt conforme cu principiile 
transparenței, nediscriminării, 
tratamentului egal, bunei gestiuni 
financiare, proporționalității și cu 
normele privind concurența și, dacă este 
cazul, cu Directivele 2004/17/CE, 
2004/18/CE și 2009/81/CE.
(b) pot prevedea condiții specifice precum 
limitarea locului efectuării activităților 
care fac obiectul achizițiilor publice 
înainte de comercializare la teritoriul 
statelor membre și a țărilor asociate la 
„Orizont 2020”, în cazuri justificate în 
mod corespunzător de obiectivele acțiunii;
(c) pot autoriza atribuirea unor contracte 
multiple în cadrul aceleiași proceduri 
(aprovizionarea de la mai mulți 
furnizori);
(d) prevăd atribuirea contractelor 
ofertelor care prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț.
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(3) Contractele privind achizițiile publice 
înainte de comercializare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil. Contractantul care produce 
rezultate în achizițiile publice înainte de 
comercializare deține cel puțin drepturile 
de proprietate intelectuală aferente. 
Autoritățile contractante beneficiază cel 
puțin de drepturi de acces la rezultate 
scutite de redevențe, pentru uz propriu, 
precum și de dreptul de a acorda sau 
solicita contractanților să acorde licențe 
neexclusive terților pentru a exploata 
rezultatele în condiții echitabile și 
rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-
licențe. În cazul în care, după o anumită 
perioadă de la achiziția înainte de 
comercializare, un contractant nu 
reușește să exploateze comercial 
rezultatele, după cum se menționează în 
contract, acesta va transfera autorităților 
contractante orice drept de proprietate 
asupra rezultatelor.
(4) Contractele privind achizițiile publice 
de soluții inovatoare prevăd dispoziții 
specifice privind dreptul de proprietate, 
drepturile de acces și acordarea de licențe, 
pentru a asigura utilizarea maximă a 
rezultatelor și a evita orice avantaj 
inechitabil.

Or. en

Justificare

Mutat aici de la articolele 35 și 49. Achizițiile vor fi derulate numai de Comisie împreună cu 
statele membre și autoritățile contractante din statele membre, pentru a asigura că cererea
publică reală este identificată și face obiectul achizițiilor publice ale autorităților 
contractante.

Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 49c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49c
Instrumente financiare

(1) Instrumentele financiare pot lua 
oricare dintre formele prevăzute la [Titlul 
VIII] din [Regulamentul (UE) nr. XX/XX 
[Regulamentul financiar] și sunt 
implementate în conformitate cu 
prevederile acestuia și pot fi combinate cu 
granturi finanțate din bugetul Uniunii, 
inclusiv în cadrul „Orizont 2020”.
(2) Finanțarea furnizată în cadrul 
instrumentului financiar din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020] are drept corespondent o sumă 
echivalentă finanțată de Banca 
Europeană de Investiții sau de alte 
programe ale Uniunii.
(3) În conformitate cu articolul [18 
alineatul (2)] din Regulamentul (UE) nr. 
XX/XX [Regulamentul financiar], 
veniturile și rambursările generate de un 
instrument financiar instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020] sunt alocate acestui instrument 
financiar.
(4) Veniturile și rambursările generate de 
Mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscului instituit în temeiul Deciziei 
1982/2006/CE și de faza inițială a 
Instrumentului financiar destinat IMM-
urilor cu o rată mare de creștere și 
capacitate de inovare, instituit în temeiul 
Deciziei nr. 1639/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
vor fi atribuite instrumentelor financiare 
care vor urma, în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. XX/XX [Orizont 2020].

Or. en

Justificare

Mutat aici de la articolul 36. Alineatul (2) a fost adăugat pentru a dubla efectul de levier al 
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instrumentelor financiare în cadrul ORIZONT 2020 și vizează asemănarea cu structura de 
finanțare a MFPR în care a trebuit ca fondurile din partea CE să corespundă unei finanțări 
cu o valoare echivalentă din partea BEI. Pare esențială menținerea acestei structuri pentru a 
obține efectul de levier vizat al instrumentelor financiare.

Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 49d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49d
Parteneriatele public-privat

(1) În conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020], Orizont 2020 poate fi pus în 
aplicare prin parteneriate public-privat, 
cu condiția ca toți partenerii implicați să 
se angajeze să susțină dezvoltarea și 
aplicarea Orizont 2020.
(2) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate într-un mod deschis și 
transparent, pe baza unei evaluări 
efectuate de experți independenți, în 
conformitate cu articolele 37 din 
prezentul regulament. Această evaluare se 
bazează pe toate criteriile următoare:
(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;
(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, a creșterii 
sustenabile și a aspectelor 
socioeconomice;
(3) Comisia poate încredința sarcinile 
legate de execuția bugetului unor 
parteneriate public-privat, cu condiția 
respectării următoarelor criterii și a 
prevederii acestora într-un acord 
contractual:
(a) angajamentul pe termen lung din 
partea tuturor partenerilor, pe baza unei 
viziuni partajate și a unor obiective clar 
definite;
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(b) amploarea resurselor implicate și 
abilitatea de a sprijini investițiile 
suplimentare în cercetare și inovare;
(c) o definire clară a rolurilor fiecărui 
partener și indicatori-cheie ai 
performanței agreați, pe perioada aleasă.
(4) Normele pentru participare și 
diseminare privind parteneriatele public-
privat create și finanțate în cadrul Orizont 
2020 respectă pe deplin Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX [Regulamentul 
financiar], precum și normele prevăzute 
în prezentul regulament, cu excepția 
cazului în care necesități specifice impun 
acest lucru.
Normele privind parteneriatele public-
privat pot devia de la Statutul sindicatelor 
în măsura în care actele de înființare a 
acestor organisme în temeiul 
articolului 1a alineatul (2) din Statutul 
personalului nu prevăd aplicarea 
Statutului personalului. 
(5) Devierile de la normele menționate la 
alineatul (2) și motivele specifice pentru 
aceste devieri sunt comunicate anual 
Parlamentului European și Consiliului, în 
cadrul unui document de lucru. 
Documentul de lucru stabilește, de 
asemenea, progresele înregistrate în 
direcția atingerii scopului pentru care au 
fost înființare entități individuale, precum 
și relevanța devierilor menționate mai sus 
pentru progresele înregistrate.
(6) Implicarea Uniunii în aceste 
parteneriate poate lua una dintre 
următoarele forme:
(a) contribuții financiare din partea 
Uniunii către întreprinderi comune 
înființate în temeiul articolului 187 din 
TFUE în cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru, care fac obiectul 
modificării actelor lor de bază; către noi 
parteneriate public-privat, înființate în 
temeiul articolului 187 din TFUE; și către 
alte organisme de finanțare menționate la 
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articolul [55 alineatul (1) literele (b)(v) 
sau punctul (vii)] din Regulamentul (UE) 
nr. XX/XX [Regulamentul financiar]. 
Această formă de parteneriate va fi pusă 
în aplicare numai dacă domeniul de 
aplicare al obiectivelor urmărite și 
amploarea resurselor necesare o justifică;
(b) încheierea unui acord contractual 
între partenerii menționați la alineatul 
(1), care specifică obiectivele 
parteneriatului, angajamentele respective 
ale partenerilor, indicatorii-cheie de 
performanță și rezultatele care urmează 
să fie livrate, inclusiv identificarea 
activităților de cercetare și inovare care 
necesită sprijin din partea Orizont 2020.

Or. en

[a se vedea PE AM 241 (articolul 196b+c) la Regulamentul financiar, în prezent în curs de 
analiză în cadrul trialogului. a se vedea Regulamentul privind ORIZONT 2020, articolul 19]

Justificare

Din motive legate de claritatea juridică și de coerență, condițiile de participare prevăzute la 
articolul 19 din Regulamentul privind ORIZONT 2020 au fost completate cu un articol 
corespunzător în normele de participare.

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 49e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49e
Parteneriatele public-public

(1) Normele prevăzute în prezentul 
regulament se aplică și parteneriatelor 
public-public, astfel cum se menționată la 
articolul [20] din Regulamentul (UE) 
nr. XX/X [Orizont 2020].
(2) Parteneriatele public-public finanțate 
prin instrumentul ERA-NET pot fi 
eligibile pentru cofinanțare în cadrul 
Orizont 2020, cu condiția îndeplinirii 
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următoarelor condiții:
(a) un nivel semnificativ de angajamente 
financiare anterioare ale entităților 
participante, la acțiuni și cereri comune;
(b) norme armonizate și modalități de 
punere în aplicare pentru cereri comune 
și acțiuni.
Parteneriatele public-public pot di 
sprijinite fie în cadrul, fie prin prioritățile 
stabilite la articolul 5 alineatul (2), în 
special prin:
(3) Inițiativele de programare în comun în 
conformitate cu articolul 185 din TFUE 
pot fi eligibile pentru cofinanțare în 
cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii următoarelor condiții:
(a) existența unei nevoi pentru o structură 
specifică de implementare, pe baza 
articolului 185 din TFUE;
(b) un nivel ridicat al angajamentului 
țărilor participante pentru integrare la 
nivel științific, financiar și de gestiune;
(c) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;
(d) masa critică cu privire la dimensiunea 
și numărul programelor implicate, 
similaritatea activităților și cota de 
cercetare relevantă pe care o acoperă.
(4) Comisia poate încredința sarcinile 
legate de execuția bugetului unei inițiative 
de programare în comun, cu condiția 
respectării următoarelor criterii și a 
prevederii acestora într-un acord 
contractual:
(a) o definiție clară a obiectivului urmărit 
și relevanța acestuia pentru obiectivele 
Orizont 2020 și obiectivele mai ample ale 
politicii Uniunii;
(b) angajamente financiare clare ale 
țărilor participante, inclusiv angajamente 
anterioare de reunire a investițiilor 
regionale și/sau naționale pentru 
cercetarea și inovarea la nivel 
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transnațional.

Or. en

[a se vedea articolul 20 din Regulamentul privind Orizont 2020.]

Justificare

Din motive legate de claritatea juridică și de coerență, condițiile de participare prevăzute la 
articolul 20 din Regulamentul privind ORIZONT 2020 au fost completate cu un articol 
corespunzător în normele de participare.

Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 49f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49f
Instrumentul pentru IMM-uri

(1) Numai IMM-urile pot aplica pentru 
cereri de propuneri emise în cadrul 
instrumentului pentru IMM-uri 
menționat la articolul [18] din 
Regulamentul (UE) nr. XX/X [Orizont 
2020].
(2) Cererile de propuneri în cadrul 
instrumentelor pentru IMM-uri sunt 
cereri deschise, cu o abordare ascendentă 
față de subiect în cea mai mare măsură 
posibilă. O procedură de evaluare 
simplificată, în două etape, se poate aplica 
dacă se indică acest lucru în programul 
de lucru și cu condiția evitării unei 
prelungiri a perioadei generale de 
evaluare.
(3) În conformitate cu articolul 17a, 
timpul de contractare în cadrul unui 
instrument pentru IMM-uri nu poate 
depăși șase luni.
(3) În conformitate cu prezentul 
regulament, acordul de grant încheiat în 
cadrul unui instrument pentru IMM-uri 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind subcontractarea, dreptul de 
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proprietate, drepturile de acces, 
exploatarea și diseminarea rezultatelor.
(4) În cazul în care revizuirea unui acord 
de grant încheiat în cadrul instrumentului 
pentru IMM-uri este necesară pe durata 
punerii în aplicare a unei acțiuni, în 
special în ceea ce privește modificarea 
compoziției consorțiului, se aplică o 
procedură simplificată de revizie.
(5) Comisia asigură complementarități 
suficiente între instrumentul pentru 
IMM-uri în cadrul Orizont 2020 și 
instrumentele financiare în cadrul 
Orizont 2020 și COSME, precum și 
schemele și instrumentele înființate 
împreună cu statele membre, de exemplu 
programul comun Eurostars.

Or. en

Justificare

În plus, o anexă dedicată la Regulamentul privind Orizont 2020 ar trebui să ofere o 
prezentare mai detaliată a funcționării tuturor instrumentelor dedicate și sistemelor de 
finanțare prevăzute în cadrul ORIZONT 2020, inclusiv instrumentul pentru IMM-uri. Schema 
de cupoane pentru inovare, astfel cum este aplicată în prezent în două state membre, poate fi 
introdusă ca nouă schemă de granturi în cadrul instrumentului pentru IMM-uri.

Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 49g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49g
Alte dispoziții specifice

(1) În cazul acțiunilor care implică 
activități legate de securitate, acordul de 
grant poate stabili dispoziții specifice, în 
special cu privire la modificarea 
compoziției consorțiului, informațiile 
clasificate, exploatarea, diseminarea, 
transferul și acordarea de licențe privind 
rezultatele.
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(2) În cazul acțiunilor de sprijinire a 
infrastructurilor de cercetare noi sau 
existente, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind utilizarea 
infrastructurii.
(3) În cazul acțiunilor ERC în domeniul 
cercetării de frontieră, acordul de grant 
poate stabili dispoziții specifice, în special 
privind drepturile de acces, 
transferabilitatea și diseminarea, cu 
privire la participanți, cercetători și la 
oricare dintre părțile vizate de acțiune.
(4) În cazul acțiunilor de formare și 
mobilitate, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice privind angajamentele 
cercetătorilor care beneficiază de acțiune, 
dreptul de proprietate, drepturile de acces 
și transferabilitate.
(5) În cazul acțiunilor de coordonare și 
sprijin, acordul de grant poate stabili 
dispoziții specifice, în special privind 
dreptul de proprietate, drepturile de acces, 
exploatarea și diseminarea rezultatelor.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește infrastructurile de cercetare în special, dispozițiile specifice ar trebui, de 
asemenea, dacă este necesar, să acopere alte aspecte ale utilizării infrastructurilor, nu numai 
dispoziții privind utilizatorii.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere 
Raportorul salută propunerea Comisiei privind normele de participare și diseminare a 
rezultatelor în cadrul ORIZONT 2020 (în continuare denumite „normele”), ca important pas 
înainte. Ce mai important aspect, raportorul aplaudă următoarele chestiuni:

 o acceptare mai amplă a practicilor contabile uzuale ale beneficiarilor; 

 un set unic de norme care să se aplice finanțării tuturor acțiunilor întreprinse de 
participanți în cadrul Orizont 2020;

 cerințe reduse în ceea ce privește sistemele de înregistrare a timpului; 

 includerea TVA în definiția costurilor eligibile.   

Cu toate acestea, raportorul consideră că unele modificări oportune incluse de Comisie sunt 
încă formulate într-un mod prea vag în propunere, iar alte modificări par a face obiectul 
suprasimplificării și/sau nu obțin aprobarea generală a comunității de cercetare și inovare. În 
special, raportorul critică următoarele elemente:

 nicio posibilitate de solicitare a rambursării costurilor indirecte pe baza costurilor 
actuale;

 o rată de finanțare unică, care nu ține seama de structurile specifice de costuri ale 
diferiților participanți, conducând, prin urmare, la o finanțare ineficientă și 
disproporționată (în special în strânsă legătură cu activitățile de pe piață) și la un nivel 
sporit de rambursare medie pe proiect în comparație cu PC7;

 o acceptare modestă și limitată a practicilor contabile uzuale ale beneficiarilor;

 existența unei clauze derogatorii generale de la setul unic de norme care se aplică 
tuturor tipurilor de organisme de finanțare; 

 flexibilitatea extinsă a normelor propuse, ceea ce permite adoptarea unui număr mult 
prea mare de decizii importante la nivelul programului de lucru;

 lipsa unei îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește reducerea duratei medii a 
procedurilor de acordare a granturilor.

Amendamentele propuse de raportor vizează aprofundarea dezbaterii interinstituționale cu 
privire la norme, precum și stimularea unor consultări mai detaliate cu comunitatea din 
domeniul cercetării și inovării. 

Raportorul ar dori să sublinieze încă o dată 
faptul că, pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite de Parlament în rapoartele anterioare 
și pentru a servi interesului comunității din 
domeniul cercetării și inovării, normele trebuie 
să asigure un echilibru sensibil între patru 
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principii esențiale: simplificare, responsabilitate, flexibilitate și fiabilitate. Punerea în aplicare 
cu succes a Orizont 2020 va depinde, în mare măsură, de respectarea și echilibrarea acestor 
principii.

Impactul potențial al propunerii actuale a Comisiei

Au fost efectuate calcule-model1, comparând nivelul mediu al contribuției UE pe acțiune între 
PC7 și Orizont 2020, pentru diferite categorii de participanți. Potrivit acestor calcule, modelul 
100/20 propus ar crește nivelul de rambursare medie pentru participanții din industrie (+ 
46,8 %) și pentru IMM-uri (+ 7,7 %), lăsând organizațiile de cercetare non-profit (- 0,5 %) și 
universitățile (- 0,9 %) la un nivel de finanțare ușor mai redus. Se anticipează că aplicarea 
modelului 100/20 ar conduce la o creștere totală de 7,2 % a contribuției totale a UE pe proiect, 
excedentul fiind direcționat, în principal, către participanții din industrie. 

Prevederea unei rate fixe de 20 % ca opțiune unică de rambursare a costurilor indirecte ar 
pune participanții cu facilități de cercetare de ultimă generație costisitoare în dezavantaj în 
comparație cu PC7. Acest lucru nu ar afecta numai multe centre de cercetare și companii 
private, ci și numeroase universități care au depus eforturi considerabile pe o perioadă de timp 
pentru a trece la contabilitatea costurilor complete. Unii dintre acești actori pot fi descurajați 
să participe la proiecte Orizont 2020, în special în activități legate de piață în care s-ar aplica 
modelul 70/20 și ar conduce la un nivel și mai redus de finanțare. 

Un alt factor crucial car trebuie evaluat din punctul de vedere al posibilelor efecte negative 
asupra punerii în aplicare a obiectivelor ORIZONT 2020 este separarea prevăzută între 
cererile de proiecte pentru C-D și cererile de proiecte pentru activități legate de piață. Regula 
generală privind aplicarea unei singure rate unice de rambursare pe proiect – în proiectele 
legate de piață, deși acestea pot include activități de cercetare, această rată ar fi totuși de 70/20 
pentru toate activitățile – face ca centrele de cercetare și universitățile să se confrunte cu 
niveluri de finanțare nefavorabile atunci când derulează activități de cercetare în cadrul 
proiectelor legate de piață. Aceste părți interesate s-ar putea retrage parțial din astfel de 
proiecte, sporind distanța dintre cercetare și inovare, împiedicând integrarea triunghiului 
cunoașterii și întârziind ciclul inovării.

Constrângeri bugetare și implicații economice
Ținând seama de faptul că Orizont 2020 este menit să determine o trecere majoră către un 
nivel sporit de inovare în Europa, o creștere a bugetului de numai 6,19 % va genera cu greu 
rezultate sustenabile. Prin urmare, raportorul subliniază din nou cererea Parlamentului de a 
aloca 100 de miliarde de euro pentru Orizont 2020. 

În această privință, impactul normelor și, în special, conceperea eventuală a sistemului de rate 
de rambursare nu trebuie subestimate atunci când este vorba despre execuția bugetară a 
Orizont 2020. Raportorul subliniază îngrijorarea sa potrivit căreia stabilirea ratelor de 
rambursare la un nivel prea ridicat ar putea limita, în mod considerabil, numărul de proiecte 
care ar putea fi finanțate în cadrul Orizont 2020, reducând, așadar, impactul general al 
programului și împiedicând, eventual, punerea în aplicare a inițiativei emblematice „O uniune 
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a inovării” și a Strategiei Europa 2020.

Această chestiune poate deveni și mai importantă, dat fiind că rezultatul negocierilor privind 
următorul cadru financiar multianual ar putea lăsa Orizont 2020 cu un pachet financiar și mai 
mic decât cel propus în prezent de Comisie. 

Anticipând un buget posibil restrâns pentru ORIZONT 2020, raportorul vizează menținerea 
nivelului mediu al contribuțiilor UE pe proiect care a fost acordat în cadrul PC7, asigurând, 
astfel, că numărul total de proiecte nu va trebui redus din cauza finanțării disproporționate și 
ineficiente a proiectelor.

Din punct de vedere economic, finanțarea activităților legate de piață trebuie să urmeze un 
concept clar definit. Raportorul subliniază faptul că finanțarea Uniunii în domeniul cercetării 
și inovării trebuie să vizeze un efect substanțial de levier la nivelul investițiilor private. 
Finanțarea Uniunii trebuie să fie proporționată și să nu conducă la denaturări ale pieței. 

Un set simplificat de rate de rambursare ce permite o finanțare unitară a întregului ciclu al 
inovării 
Ținând seama de estimările menționate mai sus referitoare la efectele posibile ale normelor 
propuse, precum și de preocupările bugetare, raportorul a decis să prezinte un set alternativ de 
rate de rambursare. Acest set de rate vizează nevoile specifice ale diferiților participanți, 
precum și stabilirea unui echilibru mai adecvat între o simplificare corespunzătoare și o 
politică mai eficientă și responsabilă de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare.

În primul rând, raportorul propune reintroducerea unei opțiuni pentru rambursarea costurilor 
indirecte reale pentru toate tipurile de participanți, pe baza practicilor contabile uzuale ale 
acestora. Acest lucru este recomandabil din mai multe motive – continuitatea, simplificarea, 
sustenabilitatea politicii Uniunii de finanțare a CDI, atragerea unor participanți excelenți. Cu 
toate acestea, întrucât reintroducerea acestei opțiuni ar conduce la o creștere și mai mare a 
contribuției totale a UE pe proiect (+ 9,2 %)1, raportorul consideră că un set alternativ de rate 
de rambursare este necesar într-o măsură și mai mare. 

Raportorul propune, prin urmare, ca rata de rambursare să fie diferențiată nu numai în funcție 
de tipul de activitate (CD/CfM), astfel cum se prevede în prezent, ci și de metoda de calcul al 
costurilor (costuri directe + rata fixă/costuri totale) și tipul de participant (universități, centre 
de cercetare, altele/IMM-uri/industrie). Raportorul consideră că această diferențiere permite o 
abordare mai adaptată de finanțare a participanților și permite, astfel, o punere în aplicare 
unitară a finanțării pentru inovare, facilitând combinarea activităților de cercetare și a celor 
legate de piață în cadrul unui singur proiect, precum și integrarea triunghiului cunoașterii. 
Raportorul ar dori să sublinieze faptul că finanțarea inovării este în continuare o „cutie 
neagră” bugetară, dat fiind că nu au fost prezentate informații referitoare la partea de proiecte 
legate de piață din cadrul bugetului Orizont 2020. Ținând seama de faptul că activitățile 
legate de piață, precum demonstrația, testarea, proiectele-pilot, tind să fie mult mai 

                                               
1 Documentul neoficial al serviciilor Comisiei, „Orizont 2020: clarificări privind anumite aspecte ale normelor 
de participare și diseminare”, 29 mai 2012. 
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costisitoare decât proiectele de C-D, raportorul consideră necesar să adapteze rata de 
rambursare pentru activitățile legate de piață la această situație de incertitudine, pentru a 
preveni reducerea majoră a finanțării C-D. 

Simplificare pentru toți participanții
În ultimii doi ani, Parlamentul a solicitat în repetate rânduri Comisiei să înregistreze progrese 
considerabile în privința simplificării. În prezent, se confruntă cu o propunere în care unele 
aspecte suferă de suprasimplificare, iar altele nu au fost luate în considerare în mod suficient. 
Prin urmare, raportorul propune o serie de măsuri de simplificare pe care Parlamentul le-a 
prezentat în rapoartele anterioare.  

Cel mai important aspect, raportorul propune o nouă extindere a acceptării practicilor 
contabile uzuale ale beneficiarilor, convins că astfel poate fi obținută o reducere a sarcinii 
administrative și a riscului de eroare pentru toți participanții. 

Pe lângă recunoașterea practicilor contabile uzuale ale beneficiarilor, raportorul consideră că 
un set unic clar de norme comune reprezintă o altă piatră de temelie a simplificării Orizont 
2020 și solicită, prin urmare, punerea deplină în practică a acestei idei. Raportorul se îndoiește 
că un grad mai ridicat de flexibilitate în timpul procesului de punere în aplicare va conduce la 
simplificare, ci mai degrabă dimpotrivă. Deși flexibilitatea este necesară pentru unele 
organisme de finanțare, majoritatea participanților ar beneficia de un set clar de norme fiabile. 
Reintroducerea unui acord-model de grant ca punct de referință standard pentru toate 
acordurile de grant, clarificarea unei serii de definiții și dispoziții și includerea unui nou titlu 
„dispoziții specifice” care conține articole dedicate privind premiile, achizițiile publice, 
instrumentele financiare, instrumentul pentru IMM-uri, parteneriatele public-privat și 
parteneriatele public-public reprezintă propuneri care vizează consolidarea ideii de „set unic 
de norme”.  

În plus, raportorul ar dori să vadă că Orizont 2020 devine mai accesibil pentru solicitanții noi 
și neexperimentați. Crearea unui singur portal de intrări accesibil, fuziunea „planurilor de 
lucru” ale organismelor de finanțare cu „programele de lucru” ale Comisiei, precum și ghidul 
explicativ pentru procesul de selecție par propuneri utile în acest scop.

Abordarea nevoilor reale ale industriei
Raportorul se teme că nivelul sporit de rambursare pentru participanții industriei, după cum 
propune în prezent Comisia, ar putea servi drept compensație financiară pentru deficiențele 
programului care, altfel, nu au fost abordate, conducând, prin urmare, numai la o creștere de 
fațadă a cotei industriei în bugetul Orizont 2020, fără a determina în fapt creșterea numărului 
de participanți din industrie la proiecte. 

Raportorul vizează, așadar, abordarea nevoilor reale ale participanților din industrie. Stabilirea 
unei limite explicite de șase luni pentru perioada de acordare a granturilor este cea mai 
importantă măsură în acest sens. Timpul devine un factor și mai important, dat fiind că 
Orizont 2020 vizează stimularea inovării. Acest lucru este adevărat în mod special în cazul 
întreprinderilor și al IMM-urilor cu mare capacitate de inovare. O perioadă redusă a 
procedurilor de acordare a granturilor este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru 
atragerea unor parteneri excelenți din întreaga lume – internaționalizarea fiind un alt factor de 
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atracție pentru participanții din industrie.

În plus, raportorul consideră că includerea articolelor dedicate privind instrumentul pentru 
IMM-uri, precum și instrumentele financiare a clarificat modul în care aceste instrumente 
funcționează.

Clarificarea anumitor aspecte privind drepturile de proprietate intelectuală, obligațiile 
suplimentare privind diseminarea și exploatarea, precum și conceptul de „acces liber” ar 
trebui să ofere întreprinderilor o mai bună înțelegere a modului în care vor fi protejate 
interesele lor comerciale atunci când participă la Orizont 2020. 

Și nu în ultimul rând, raportorul a propus mai multe amendamente pentru a pune în evidență 
posibilitățile de cofinanțare și utilizarea combinată a instrumentelor Orizont 2020 pentru 
finanțarea proiectelor, care permite, de asemenea, finanțarea cumulată, vizând prin aceasta o 
finanțare fezabilă în special pentru proiectele demonstrative la scară mare.


