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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 decizie a Consiliului de instituire a programului specific de 
punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014 
- 2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0811),

– având în vedere articolul 182 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul cărora Consiliul a consultat Parlamentul (C7-0509/2011),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul 
Comisiei pentru afaceri externe, al Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru transport și turism, al Comisiei 
pentru Agricultură, al Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2012),

1. aprobă propunerea Comisiei, astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să modifice propunerea în mod corespunzător, în conformitate cu 
articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

3. solicită Consiliului să sesizeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se abată de la 
textul aprobat de Parlament;

4. solicită Consiliului să se consulte din nou cu Parlamentul, în cazul în care intenționează să 
modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„SEC”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologia să poată circula 
liber și încurajarea Uniunii pentru a 
deveni mai competitivă, inclusiv în 
domeniul său industrial. Pentru a 
îndeplini aceste obiective, Uniunea ar 
trebui să realizeze activități de punere în 
aplicare a rezultatelor cercetării, ale 
dezvoltărilor și demonstrațiilor 
tehnologice, să promoveze cooperarea 
internațională, să disemineze și să 
optimizeze rezultatele și să stimuleze 
instruirea și mobilitatea.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Extinderea participării ar trebui 
încurajată în vederea exploatării 
potențialului rezervei de talente a Europei 
și a optimizării impactului economic și 
social al cercetării, fapt ce ar trebui să 
contribuie la eliminarea decalajului în 
domeniul cercetării și al inovării în 
Europa. 

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare componentă ar trebui să fie 
complementară și pusă în aplicare în mod 
coerent cu celelalte componente ale 
programului specific.

(4) Fiecare componentă ar trebui să fie 
complementară și pusă în aplicare în mod 
coerent cu celelalte componente ale 
programului specific. Coordonarea 
strategică a cercetării și a inovării în 
domeniul celor trei priorități principale 
pentru fiecare zonă tematică (de exemplu, 
sănătate) ar trebui să abordeze 
fragmentarea, îmbunătățirea utilizării 
resurselor tehnologice și infrastructurale, 
implicând schimbul de date, în vederea 
accelerării procesului de obținere a 
rezultatelor. 

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Curie și infrastructurile europene de 
cercetare. Aceste activități trebuie să aibă 
drept scop consolidarea competențelor pe 
termen lung, acordând o importanță 
deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 

(5) Este extrem de necesar să se 
consolideze și să se extindă baza științifică 
a Uniunii și să se garanteze existența unei 
cercetări și a unor talente de nivel 
internațional, pentru a asigura 
competitivitatea pe termen lung și 
bunăstarea Europei. Componenta I, 
„Excelență științifică”, ar trebui să sprijine 
activitățile Consiliului European pentru 
Cercetare privind cercetarea de frontieră, 
tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile 
Marie Skłodowska-Curie și infrastructurile 
europene de cercetare. Aceste activități 
trebuie să aibă drept scop consolidarea 
competențelor pe termen lung, acordând o 
importanță deosebită științei, sistemelor și 
cercetătorilor de ultimă generație, precum 
și susținerea noilor capacități din întreaga 
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Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

Uniune și din țările asociate. Activitățile 
Uniunii de sprijinire a excelenței științifice 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
Spațiului european de cercetare și să 
stimuleze competitivitatea și atractivitatea 
sistemului științific al Uniunii la nivel 
mondial.

Or. en

Justificare

Modificare pe orizontală: de fiecare dată când în text se regăsește expresia „Marie Curie”, 
aceasta ar trebui înlocuită cu expresia „Marie Skłodowska-Curie” în întregul text.

Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii, există 
o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 
cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 
economică din viitor. Componenta II, 
„Poziția de lider în sectorul industrial”, ar 
trebui să sprijine investițiile în cercetarea și 
inovarea de excelență în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și al altor 
tehnologii industriale, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
nivelul întregii Uniuni.

(8) Pentru a menține și consolida poziția de 
lider în sectorul industrial a Uniunii, există 
o necesitate urgentă de a stimula 
investițiile din sectorul privat în cercetare 
și dezvoltare și în inovare, de a promova 
cercetarea și inovarea printr-o agendă 
orientată către piață și de a accelera 
dezvoltarea noilor tehnologii care vor 
susține întreprinderile și creșterea 
economică din viitor. Componenta II, 
„Poziția de lider în sectorul industrial”, ar 
trebui să sprijine investițiile în cercetarea și 
inovarea de excelență în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și al altor 
tehnologii industriale, să faciliteze accesul 
întreprinderilor și proiectelor inovatoare la 
finanțarea de risc și să sprijine inovarea în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii la 
nivelul întregii Uniuni. Activitățile ar 
trebui să acopere întregul domeniu al 
cercetării și al inovării, punând accentul 
pe activitățile asociate cu inovarea, 
precum testarea, demonstrarea, bancurile 
de probă și sprijinul pentru achizițiile 
publice, cercetarea prenormativă și cadrul 
standard și lansarea pe piață a inovațiilor.
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Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cercetarea și inovarea spațială, care 
reprezintă o competență partajată a 
Uniunii, ar trebui inclusă ca element 
coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

Cercetarea și inovarea spațială, cuprinzând 
industria, infrastructura (terestră și 
spațială), serviciile și aplicațiile de
observare prin satelit, de navigație prin 
satelit și de telecomunicații prin satelit, 
care reprezintă o competență partajată a 
Uniunii, ar trebui inclusă ca element 
coerent în cadrul componentei II „Poziția 
de lider în sectorul industrial”, în scopul de 
a maximiza impactul științific, economic și 
societal și de a garanta o punere în aplicare 
eficientă și eficace din punctul de vedere al 
costurilor.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ca parte integrantă a Orizont 2020, 
Centrul Comun de Cercetare (JRC) ar 
trebui să continue să asigure asistență 
științifică și tehnică independentă și 
orientată către client pentru elaborarea, 
dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor Uniunii. Pentru a-
și îndeplini misiunea, Centrul Comun de 
Cercetare ar trebui să efectueze activități 
de cercetare de cea mai înaltă calitate. În 
desfășurarea acțiunilor directe în 
conformitate cu misiunea care i-a fost 
încredințată, Centrul Comun de Cercetare 
ar trebui să pună accentul pe domeniile 

(12) Ca parte integrantă a Orizont 2020, 
Centrul Comun de Cercetare (JRC) ar 
trebui să continue să asigure asistență 
științifică și tehnică independentă și 
orientată către client pentru elaborarea, 
dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor Uniunii. JRC ar 
trebui, de asemenea, să participe la 
procesul de luare a deciziilor la nivel 
național, regional și local cu cele mai noi 
rezultate în domeniul cercetării și al 
inovării. Pentru a-și îndeplini misiunea, 
Centrul Comun de Cercetare ar trebui să 
efectueze activități de cercetare de cea mai 
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care prezintă un interes fundamental pentru 
Uniune, și anume creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, 
securitatea și cetățenia și Europa globală.

înaltă calitate. În desfășurarea acțiunilor 
directe în conformitate cu misiunea care i-a 
fost încredințată, Centrul Comun de 
Cercetare ar trebui să pună accentul pe 
domeniile care prezintă un interes 
fundamental pentru Uniune, și anume 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, securitatea și cetățenia și 
Europa globală.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Orizont 2020, la care excelența 
constituie motorul principal, ar trebui să 
creeze o sinergie, o complementaritate și o 
interoperabilitate mai mare cu fondurile 
structurale, al căror motor principal îl 
constituie dezvoltarea capacităților și 
specializarea inteligentă, cu condiția ca, 
în ambele direcții, să fie construite poduri 
de legătură între cele două programe;

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de decizie
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Autoritățile locale și regionale au 
un rol important în punerea în aplicare a 
SEC și în asigurarea unei coordonări 
eficiente a instrumentelor financiare ale 
Uniunii, în special în promovarea 
legăturilor dintre Orizont 2020 și 
fondurile structurale, în cadrul 
strategiilor regionale de inovare bazate pe 
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specializare inteligentă. Regiunile au, de 
asemenea, un rol-cheie în diseminarea și 
punerea în aplicare a rezultatelor 
proiectului Orizont 2020 și în oferirea 
unor instrumente complementare de 
finanțare, inclusiv de achiziții publice.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea competențelor, formarea și 
dezvoltarea carierei, prin acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie („acțiunile Marie 
Curie”);

(c) consolidarea competențelor, formarea și 
dezvoltarea carierei, prin acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie;

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) răspândirea excelenței și extinderea 
participării

Or. en

Justificare

Excelența ar trebui să fie exploatată în întregime, consolidând sinergiile dintre Orizont 2020 
și fondurile structurale.

Amendamentul 12
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea unor societăți europene 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure
în contextul unor schimbări fără precedent 
și al unor interdependențele globale din ce 
în ce mai accentuate.

(f) promovarea unor societăți europene 
favorabile incluziunii, inovatoare și 
reflectante în contextul unor schimbări fără 
precedent și al unor interdependențele 
globale din ce în ce mai accentuate.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) protejarea libertății și a securității 
Europei și a cetățenilor săi.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul specific va fi evaluat în 
funcție de rezultate și de impact în raport 
cu indicatori de performanță, incluzând, 
după caz, publicații în reviste cu un impact 
ridicat, circulația cercetătorilor, 
accesibilitatea infrastructurilor de 
cercetare, investițiile mobilizate prin 
intermediul finanțării datoriilor și al 
capitalului de risc, introducerea de către 
IMM-uri a unor inovații noi pentru 
întreprindere sau pentru piață, referințe la 
activități de cercetare relevante în 
documentele privind politici, precum și 
existența unor impacturi specifice asupra 
politicilor.

(5) Programul specific este evaluat în 
funcție de rezultate și de impact în raport 
cu indicatori de performanță generali și 
specifici, incluzând, după caz, publicații în 
reviste cu un impact ridicat, circulația 
cercetătorilor, accesibilitatea 
infrastructurilor de cercetare, investițiile 
mobilizate prin intermediul finanțării 
datoriilor și al capitalului de risc, 
introducerea de către IMM-uri a unor 
inovații noi pentru întreprindere sau pentru 
piață, referințe la activități de cercetare 
relevante în documentele privind politici, 
precum și existența unor impacturi 
specifice asupra politicilor.
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Or. en

Amendamentul 15
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II prezintă detalii suplimentare 
privind principalii indicatori de 
performanță care corespund obiectivelor 
specifice menționate la alineatele 1-4 din 
prezentul articol.

Anexa II prezintă detalii suplimentare 
privind principalii indicatori de 
performanță care corespund obiectivelor 
specifice menționate la alineatele (1)-(4)
din prezentul articol. Indicatorii de 
performanță pentru evaluarea progresului 
obiectivelor generale ale Orizont 2020 
sunt prevăzuți în anexa I la Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX [Orizont 2020].

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Suma menționată la alineatul (1) se 
distribuie între cele patru componente 
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din 
prezenta decizie, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. XX/2012 [Orizont 2020]. 
Repartizarea bugetară orientativă pentru 
obiectivele specifice stabilite la articolul 3 
din prezenta decizie și suma globală 
maximă a contribuției pentru acțiunile 
Centrului Comun de Cercetare sunt 
stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. XX/2012 [Orizont 2020].

(2) Suma menționată la alineatul (1) se 
distribuie între cele patru componente 
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din 
prezenta decizie, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 [Orizont 2020]. Repartizarea 
bugetară orientativă pentru obiectivele 
specifice stabilite la articolul 3 din prezenta 
decizie și suma globală maximă a 
contribuției pentru acțiunile Centrului 
Comun de Cercetare sunt stabilite în anexa 
II la Regulamentul (UE) nr. XX/2012 
[Orizont 2020].

Or. en
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Amendamentul 17
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă programe de lucru 
comune sau separate pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III ale 
prezentului program specific menționate la 
articolul 2 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c), cu excepția punerii în aplicare a 
acțiunilor din cadrul obiectivului specific 
„Consolidarea bazei științifice a Europei în 
domeniul cercetării de frontieră”. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9 alineatul (2).

(2) Comisia adoptă programe de lucru 
comune sau separate pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III ale 
prezentului program specific menționate la 
articolul 2 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c), cu excepția punerii în aplicare a 
acțiunilor din cadrul obiectivului specific 
„Consolidarea bazei științifice a Europei în 
domeniul cercetării de frontieră”. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9 alineatul (2). Se 
impune o coordonare eficientă a celor trei 
priorități principale ale Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se stabilește o coordonare strategică 
a cercetării și inovării pe baza unor 
comitete consultative științifice tematice. 
Aceasta va contribui la definirea unor 
programe de cercetare și inovare bazate 
pe cel mai bun spirit de conducere și va 
asigura imboldul și instrumentele 
necesare pentru a promova interacțiunea 
și sinergiile la o scară mai mare. 
Coordonarea va aborda fragmentarea și 
va îmbunătăți utilizarea de resurse 
tehnologice și infrastructurale de către 
întreaga comunitate de cercetare asociată 
fiecărei zone tematice. Acțiunile strategice 
și coordonarea științifică vor asigura de la 
început informații specializate privind 
politica și vor avansa procesul de inovare 
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și competitivitatea prin înțelegerea 
complexității ciclului de inovare și prin 
încurajarea participării mai multor 
cercetători de peste granițe. 

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programele de lucru pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c) stabilesc obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate, metoda 
de punere în aplicare și cuantumul total, 
inclusiv informații orientative privind 
cuantumul cheltuielilor legate de climă, 
după caz. Acestea conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicație privind sumele 
alocate fiecărei acțiuni și un calendar 
indicativ de punere în aplicare, precum și o 
abordare multianuală și orientări strategice 
pentru următorii ani de punere în aplicare. 
Acestea includ, pentru subvenții, 
prioritățile, criteriile esențiale de evaluare 
și rata maximă a cofinanțării. Programele 
de lucru permit abordări ascendente, care 
să abordeze obiectivele în mod inovator.

(6) Programele de lucru pentru punerea în 
aplicare a componentelor I, II și III 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c) stabilesc obiectivele 
urmărite, rezultatele preconizate, metoda 
de punere în aplicare și cuantumul total, 
inclusiv informații orientative privind 
cuantumul cheltuielilor legate de climă, 
după caz. Acestea conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicație privind sumele 
alocate fiecărei acțiuni și un calendar 
indicativ de punere în aplicare, precum și o 
abordare multianuală și orientări strategice 
pentru următorii ani de punere în aplicare. 
Acestea includ, pentru subvenții, 
prioritățile, criteriile de evaluare și rata 
maximă a cofinanțării. Programele de lucru 
permit abordări ascendente, ale tuturor 
celor trei priorități, care să abordeze 
obiectivele în mod inovator.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru includ, de asemenea, 
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un număr echilibrat de proiecte mici 
(concentrate), medii și mari (integrante). 
Proiectele la scară mică nu constituie 
doar un mijloc eficient de promovare a 
participării IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Buna gestionare a proiectului va fi 
răsplătită în cadrul analizei 
performanțelor personalului Comisei și al 
agențiilor.

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită adoptării 
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic și social. Doar o abordare de 
ansamblu a inovării poate să răspundă 
provocărilor societale și, în același timp, să 
dea naștere unor întreprinderi și industrii 
competitive.

Se va acorda o atenție deosebită adoptării
unei abordări deschise a inovării, care să 
nu se limiteze la elaborarea unor noi 
produse și servicii pe baza progreselor 
științifice și tehnologice, ci să includă și 
aspecte precum utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
îmbunătățirea continuă, inovarea de ordin 
netehnologic, social, cultural și 
instituțional. Inovarea în domeniul 
serviciilor va fi, de asemenea, încurajată 
prin investirea în competențe 
multidisciplinare, crearea de capacități, 
cunoștințe și valoare, pe baza soluțiilor 
pentru servicii și a conținuturilor 
intangibile. Doar o abordare de ansamblu a 
inovării poate să răspundă provocărilor 
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societale și, în același timp, să dea naștere 
unor întreprinderi și industrii competitive.

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială și asistență pentru măsurile 
referitoare la cerere, precum 
prestandardizarea sau achizițiile înainte de 
comercializare, achizițiile de soluții 
inovatoare, standardizarea și alte măsuri 
vizând utilizatorii, în vederea accelerării 
utilizării și a difuzării produselor și 
serviciilor inovatoare pe piață. În plus, va 
exista suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

În special în ceea ce privește provocările 
societale și tehnologiile generice și 
industriale, se va pune un accent deosebit 
pe sprijinirea activităților apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, cum ar fi 
demonstrația, realizarea de proiecte-pilot 
sau validarea conceptului. Se vor include, 
după caz, activități care să sprijine inovarea 
socială, inovarea în domeniul serviciilor și 
asistență pentru măsurile referitoare la 
cerere, precum prestandardizarea sau 
achizițiile înainte de comercializare, 
achizițiile de soluții inovatoare, 
standardizarea și alte măsuri vizând 
utilizatorii, în vederea accelerării utilizării 
și a difuzării produselor și serviciilor 
inovatoare pe piață. În plus, va exista 
suficient spațiu pentru abordările 
ascendente și pentru sisteme deschise, 
ușoare și rapide în ceea ce privește fiecare 
dintre provocări și tehnologii pentru a oferi 
celor mai buni cercetători și antreprenori și 
celor mai bune întreprinderi din Europa 
posibilitatea de a crea soluții inovatoare în 
funcție de propriile alegeri.

În cadrul provocărilor societale ar trebui 
urmată o abordare bazată pe provocare, 
în care știința de bază, cercetarea 
aplicată, transferul de cunoștințe și 
inovarea reprezintă componente 
interconectate și la fel de importante. 
Pentru a asigura un echilibru 
corespunzător între cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea bazate pe consens 
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și cele disruptive, cel puțin 15 % din 
bugetul alocat provocărilor societale ar 
trebui să urmeze logica ascendentă cu 
cereri de propunere deschise (fără 
subiecte predefinite ale cererii). Mai mult, 
echilibrul corect ar trebui să fie atins în 
cadrul provocărilor societale și al 
tehnologiilor generice și industriale, între 
proiectele mai mici și proiectele mai mari, 
ținând seama de structura specifică a 
sectorului, de tipul de activitate, de 
tehnologie și de peisajul cercetării.

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. Acestea se vor baza pe 
elemente concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine.

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul 
punerii în aplicare a Orizont 2020 va 
impune o abordare strategică a programării 
cercetării, utilizând modele de guvernanță 
care să fie în strânsă concordanță cu 
elaborarea politicilor și, în același timp, să 
depășească limitele politicilor sectoriale 
tradiționale. În vederea îmbunătățirii 
structurii de conducere, este necesar să se 
demonstreze măsura în care părțile 
interesate și reprezentanții societății civile 
sunt implicați în procese, programe de 
lucru și proceduri ascendente de luare a 
deciziilor. Acestea se vor baza pe elemente 
concrete, pe analize și previziuni, 
progresele măsurându-se în raport cu un set 
solid de indicatori de performanță. Această 
abordare transversală a programării și a 
guvernanței va permite coordonarea 
eficace între toate obiectivele specifice ale 
Orizont 2020 și va permite abordarea 
provocărilor transversale precum 
durabilitatea, schimbările climatice sau 
științele și tehnologiile marine. Orizont 
2020 se va axa pe activități în care 
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intervenția la nivelul Uniunii conferă 
valoare adăugată mai presus de 
intervenția la nivel național sau la nivel 
regional, prin crearea unor economii de 
scară și a unei mase critice, reducând 
fragmentarea și asigurând diseminarea 
rezultatelor în întreaga Uniune. Aceste 
activități sunt în principal proiecte 
transnaționale, preconcurențiale, 
colaborative și cuprind majoritatea 
bugetului total combinat pentru 
prioritatea „provocări societale” și 
obiectivul specific privind „poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți trebuie să 
demonstreze nivelul adecvat de competențe 
și de cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, 
bazată pe o gamă largă de contribuții și 
recomandări. Se vor include, după caz, 
grupuri de experți independenți create 
special pentru a oferi consiliere în legătură 
cu punerea în aplicare a Orizont 2020 sau a 
oricăruia dintre obiectivele sale specifice. 
Aceste grupuri de experți demonstrează
nivelul adecvat de competențe și de 
cunoștințe în domeniile relevante și să 
reprezinte o varietate de medii 
profesionale, incluzând implicarea 
industriei și a societății civile.

Caracterul transdisciplinar al 
provocărilor societale impune constituirea 
unor comisii consultative strategice 
specializate. Comisiile vor fi alcătuite din 
părțile interesate reprezentând 
învățământul superior, industria, 
utilizatorii finali și societatea civilă, cu 
reputație înaltă și expertiză 
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corespunzătoare, asigurând o diversitate a 
tuturor sectoarelor și a domeniilor de 
cercetare vizate. Comisiile vor furniza 
Comisiei informații și recomandări 
privind strategia generală pentru 
provocarea societală vizată, programele 
de lucru stabilite pentru aceasta și 
domeniile și criteriile pentru cererile de 
propuneri, utilizând informațiile furnizate 
de structurile relevante precum 
platformele tehnologice europene, 
organizațiile științifice europene, 
inițiativele de programare comună și 
parteneriatele europene pentru inovare.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților poate să aibă, de 
asemenea, în vedere agendele strategice de 
cercetare ale platformelor tehnologice 
europene sau contribuțiile din partea 
parteneriatelor europene pentru inovare. 
După caz, parteneriatele public-public și 
public-privat sprijinite prin intermediul 
Orizont 2020 vor contribui, de asemenea, 
la procesul de stabilire a priorităților și la 
implementare, în conformitate cu 
prevederile Orizont 2020. Interacțiunile 
regulate cu utilizatorii finali, cetățenii și cu 
organizațiile societății civile, utilizând 
metode adecvate, precum conferințele de 
consens, evaluările participative ale 
tehnologiilor sau implicarea directă în 
procesele de cercetare și inovare, vor fi 
elemente fundamentale ale procesului de 
stabilire a priorităților.

Stabilirea priorităților poate să aibă, de 
asemenea, în vedere agendele strategice de 
cercetare ale platformelor tehnologice 
europene sau contribuțiile din partea 
parteneriatelor europene pentru inovare și a 
inițiativelor emblematice în domeniul 
FEST. După caz, parteneriatele public-
public și public-privat sprijinite prin 
intermediul Orizont 2020 vor contribui, de 
asemenea, la procesul de stabilire a 
priorităților și la implementare, în 
conformitate cu prevederile Orizont 2020. 
Interacțiunile regulate cu utilizatorii finali, 
cetățenii și cu organizațiile societății civile, 
utilizând metode adecvate, precum 
conferințele de consens, evaluările 
participative ale tehnologiilor sau 
implicarea directă în procesele de cercetare 
și inovare, vor fi elemente fundamentale 
ale procesului de stabilire a priorităților.

Or. en
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Justificare

FEST înseamnă științe și tehnologii noi și emergente – a se vedea modificarea pe orizontală 
din anexa 1 – secțiunea 1 – punctul 2 – partea introductivă.

Amendamentul 27
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” (instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată circa 15% 
din totalul bugetelor lor combinate va fi 
alocat IMM-urilor.

În conformitate cu articolul 18 din Orizont 
2020, măsuri distincte, prevăzute de 
obiectivul specific „Inovarea în cadrul 
IMM-urilor” (instrument specific pentru 
IMM-uri) se vor aplica în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” și al componentei III 
„Provocări societale”. Se preconizează că 
prin această abordare integrată cel puțin 
15% din totalul bugetelor lor combinate va 
fi alocat IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare 
(inclusiv prin accesul liber la rezultatele 
cercetării), comunicare și dialog, cu un 
accent deosebit pe comunicarea 
rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, 
organizațiile societății civile, industrie și 

O valoare adăugată esențială a cercetării și 
inovării finanțate la nivelul Uniunii este 
posibilitatea de a disemina și comunica 
rezultatele la nivelul întregului continent 
pentru a mări impactul lor. Prin urmare, 
Orizont 2020 va include, în cadrul tuturor 
obiectivelor sale specifice, un sprijin 
specific pentru acțiunile de diseminare, 
comunicare și dialog, cu un accent deosebit 
pe comunicarea rezultatelor către 
utilizatorii finali, cetățeni, organizațiile 
societății civile, industrie și factorii de 
decizie politică. Pentru aceasta, inițiativa 
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factorii de decizie politică. Pentru aceasta, 
inițiativa Orizont 2020 poate utiliza rețele 
pentru transferul de informații. De 
asemenea, activitățile de comunicare 
realizate în contextul Orizont 2020 își vor 
propune să sensibilizeze publicul în 
legătură cu importanța cercetării și inovării 
cu ajutorul unor publicații, evenimente, 
arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri 
sau al unei utilizări bine direcționate a 
mijloacelor de comunicare sociale.

Orizont 2020 poate utiliza rețele pentru 
transferul de informații. De asemenea, 
activitățile de comunicare realizate în 
contextul Orizont 2020 își vor propune să 
sensibilizeze publicul în legătură cu 
importanța cercetării și inovării cu ajutorul 
unor publicații, evenimente, arhive de 
cunoștințe, baze de date, site-uri sau al unei 
utilizări bine direcționate a mijloacelor de 
comunicare sociale. Se va promova 
accesul liber gratuit la publicații, date 
științifice, produse sau colectate în cadrul 
cercetării finanțate prin programul 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea internațională cu partenerii din 
țările terțe este necesară pentru a răspunde 
cu eficacitate unui mare număr de 
obiective specifice definite în Orizont 
2020, în special celor legate de politica 
externă a Uniunii și de angajamentele la 
nivel internațional. Acest lucru este valabil 
pentru toate provocările societale 
abordate de Orizont 2020, care au o 
natură globală. Cooperarea internațională 
este de asemenea esențială pentru 
cercetarea de frontieră și cercetarea 
fundamentală, pentru a valorifica noile 
posibilități oferite de știință și tehnologie. 
Prin urmare, promovarea mobilității 
internaționale a cercetătorilor și a 
profesioniștilor din domeniul inovării este 
esențială pentru a stimula cooperarea la 
nivel global. Activitățile la nivel 
internațional sunt la fel de importante 
pentru a stimula competitivitatea industriei 
europene, prin promovarea adoptării și 
comercializării noilor tehnologii, de 

Cooperarea internațională cu partenerii-
cheie strategici din țările terțe este 
necesară pentru a răspunde cu eficacitate 
unui mare număr de obiective specifice 
definite în Orizont 2020, în special celor 
legate de politica externă a Uniunii și de 
angajamentele la nivel internațional. 
Cooperarea internațională este de 
asemenea esențială pentru cercetarea de 
frontieră și cercetarea fundamentală, pentru 
a valorifica noile posibilități oferite de 
știință și tehnologie. Prin urmare, 
promovarea mobilității internaționale a 
cercetătorilor și a profesioniștilor din 
domeniul inovării este esențială pentru a 
stimula cooperarea la nivel global. 
Activitățile la nivel internațional sunt la fel 
de importante pentru a stimula 
competitivitatea industriei europene, prin 
promovarea adoptării și comercializării 
noilor tehnologii, de exemplu elaborând 
standarde și orientări privind 
interoperabilitatea valabile la nivel 
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exemplu elaborând standarde și orientări 
privind interoperabilitatea valabile la nivel 
internațional, precum și prin promovarea 
acceptării și utilizării unor soluții europene 
în afara Europei.

internațional, precum și prin promovarea 
acceptării și utilizării unor soluții europene 
în afara Europei.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Continuarea Parteneriatului dintre țările 
europene și țările în curs de dezvoltare 
privind testele clinice (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP), în ceea ce privește 
testele clinice pentru tratamentele medicale 
împotriva SIDA, a malariei și a 
tuberculozei;

(a) Continuarea și extinderea geografică 
spre alte regiuni în curs de dezvoltare a
Parteneriatului dintre țările europene și 
țările în curs de dezvoltare privind studiile 
clinice (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership –
EDCTP), în ceea ce privește studiile clinice 
începând cu fazele I-IV pentru 
tratamentele medicale împotriva SIDA, a 
malariei și a tuberculozei și a bolilor 
neglijate;

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Acordul de punere în aplicare a 
activităților de cooperare între Uniunea 
Europeană și Statele Unite ale Americii în 
domeniul securității interne/securității 
civile/cercetării, semnat la 18 noiembrie 
2010;

Or. en
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Amendamentul 32
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) Sprijinirea activităților propuse la 
pilonul 1 „Accesul la materii prime pe 
piețele mondiale în condiții 
nedistorsionate” ale Comunicării 
Comisiei din 4 noiembrie 2008 intitulate 
„Inițiativa privind materiile prime: 
satisfacerea necesităților noastre esențiale 
pentru asigurarea creșterii economice și 
locurilor de muncă în Europa”, având în 
vedere securizarea accesului la materii 
prime al industriei europene la nivel 
global și contribuirea la asigurarea 
accesului la materiile prime provenite de 
pe piețele internaționale, în aceleași 
condiții ca ale altor concurenți 
industriali;

Or. en

Justificare

Competitivitatea și inovarea dependenței industriei europene (și locurile de muncă asigurate 
de aceasta) de materiile prime provenite din afara UE au fost recunoscute deja de CE 
[COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82, Concluziile Consiliului privind 
competitivitatea, 10 martie 2011]. Considerând importanța acestui aspect în agenda UE, ar 
trebui să se aibă în vedere cooperarea internațională cu regiunile principale.

Amendamentul 33
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) Cooperarea cu țările în curs de 
dezvoltare, și anume, cele din Africa 
Subsahariană, în domeniul producerii 
descentralizate de energie, în vederea 
diminuării sărăciei;

Or. en
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Amendamentul 34
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2 – paragraful 6 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) Continuarea colaborării în domeniul 
cercetării cu Brazilia pe tema 
biocombustibililor, îndreptându-se atenția 
asupra biocombustibililor de generația a 
doua.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este structurat în jurul 
obiectivelor definite pentru cele trei 
componente principale ale sale: generarea 
excelenței științifice, crearea unei poziții de 
lider în sectorul industrial și abordarea 
provocărilor societale. Se va acorda o
atenție deosebită asigurării unei coordonări 
adecvate între aceste componente și 
exploatarea deplină a sinergiei generate 
între toate obiectivele specifice, pentru a 
maximiza impactul lor combinat asupra 
obiectivelor politice la nivel mai înalt ale 
Uniunii. Prin urmare, obiectivele Orizont 
2020 vor fi abordate acordând o importanță 
deosebită necesității de a găsi soluții 
eficiente, depășind o abordare bazată 
exclusiv pe disciplinele științifice și 
tehnologice și sectoarele economice 
tradiționale.

Orizont 2020 este structurat în jurul 
obiectivelor definite pentru cele trei 
componente principale ale sale: generarea 
excelenței științifice, crearea unei poziții de 
lider în sectorul industrial și abordarea 
provocărilor societale. Se va acorda o 
atenție deosebită asigurării unei coordonări 
adecvate între aceste componente și 
exploatarea deplină a sinergiei generate 
între toate obiectivele specifice, pentru a 
maximiza impactul lor combinat asupra 
obiectivelor politice la nivel mai înalt ale 
Uniunii. Prin urmare, obiectivele Orizont 
2020 vor fi abordate acordând o importanță 
deosebită necesității de a găsi soluții 
eficiente, depășind o abordare bazată 
exclusiv pe disciplinele științifice și 
tehnologice și sectoarele economice 
tradiționale, promovând, de exemplu, 
parteneriate inovatoare globale în afara 
consorțiilor clasice și asigurând o 
finanțare flexibilă, inovatoare și vehicule 
investiționale care sunt adaptate la 
portofoliile cu o evoluție rapidă.
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Or. en

Amendamentul 36
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de 
transport inteligente, integrarea acțiunilor 
climatice, nanomedicina, materialele 
avansate pentru vehicule ușoare sau 
dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor 
industriale. Prin urmare, se va urmări 
crearea unei sinergii puternice între 
provocările societale și dezvoltarea 
tehnologiilor generice și industriale. Acest 
lucru se va lua în considerare în mod 
explicit în cadrul elaborării strategiilor 
multianuale și al stabilirii priorităților 
pentru fiecare dintre aceste obiective 
specifice. Va fi necesar ca părțile interesate 
reprezentând diferite perspective să fie 
implicate pe deplin în punerea în aplicare 
și, în multe cazuri, vor fi necesare și acțiuni 
care să reunească finanțarea destinată 
tehnologiilor generice și industriale și, 
respectiv, provocărilor societale relevante.

O acțiune transversală va fi, de asemenea, 
crucială pentru a stimula interacțiunile 
dintre provocările societale și tehnologiile 
generice și industriale necesare pentru a 
genera progrese tehnologice majore. 
Printre domeniile în care se pot dezvolta 
astfel de interacțiuni se numără: e-
sănătatea, securitatea cibernetică, rețelele 
inteligente, sistemele de transport 
inteligente, integrarea acțiunilor climatice, 
nanomedicina, materialele avansate pentru 
vehicule ușoare sau dezvoltarea 
bioproceselor și bioproduselor industriale. 
Prin urmare, se va urmări crearea unei 
sinergii puternice între provocările 
societale și dezvoltarea tehnologiilor 
generice și industriale. Acest lucru se va 
lua în considerare în mod explicit în cadrul 
elaborării strategiilor multianuale și al 
stabilirii priorităților pentru fiecare dintre 
aceste obiective specifice. Va fi necesar ca 
părțile interesate reprezentând diferite 
perspective să fie implicate pe deplin în 
punerea în aplicare și, în multe cazuri, vor 
fi necesare și acțiuni care să reunească 
finanțarea destinată tehnologiilor generice 
și industriale și, respectiv, provocărilor 
societale relevante.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
comună în domeniul pescuitului sau 
„Erasmus pentru toți”: programul Uniunii 
în domeniul educației, formării, culturii și 
sportului sau programul Sănătate pentru 
creștere. Aceasta include o articulare 
adecvată cu fondurile politicii de
coeziune, unde sprijinirea consolidării 
capacităților privind cercetarea și 
inovarea la nivel regional ar putea 
reprezenta o „cale către excelență”, 
instituirea de centre regionale de 
excelență poate contribui la reducerea 
decalajului în domeniul inovării din 
Europa sau sprijinul acordat proiectelor 
de demonstrație și proiectelor-pilot la 
scară largă poate contribui la îndeplinirea 
obiectivului de a crea o poziție de lider în 
sectorul industrial a Europei.

Se va acorda o atenție deosebită și 
coordonării activităților finanțate prin 
intermediul Orizont 2020 cu cele finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum politica agricolă comună, politica 
comună în domeniul pescuitului sau 
„Erasmus pentru toți”: programul Uniunii 
în domeniul educației, formării, culturii și 
sportului sau programul Sănătate pentru 
creștere, programul Viața, rezerva pentru 
noii intrați (NER300).

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coordonarea sus-menționată include o 
articulare adecvată cu fondurile politicii 
de coeziune, la care sprijinirea 
consolidării capacităților privind 
cercetarea și inovarea la nivel regional ar 
putea reprezenta o „cale către excelență”, 
iar instituirea de centre regionale de 
excelență poate contribui la reducerea 
decalajului în domeniul inovării în 
Europa. Fondurile structurale ar trebui 
să fie desfășurate în măsura maximă 
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posibilă pentru a sprijini dezvoltarea 
capacității în regiuni prin activități 
specializate care vizează întemeierea de 
centre de excelență, modernizarea 
universităților, achiziționarea de 
echipamente științifice, transferul de 
tehnologie locală, sprijinirea societăților 
noi și a societăților derivate, creând 
grupuri în domeniile prioritare ale 
programului Orizont 2020 și ca sursă de 
granturi mici acordate pentru elaborarea 
propunerilor de depus la Orizont 2020. 
Aceasta va permite crearea unei căi spre 
excelență, conducând la participarea 
deplină a acestor regiuni la programul 
Orizont 2020, bazat pe calitate și 
excelență.
În aval de Orizont 2020, fondurile 
structurale ar putea fi utilizate pentru a 
finanța sau a cofinanța acțiunile 
ulterioare proiectelor de cercetare Orizont 
2020 și a valoriza rezultatele cercetării, 
astfel încât să încurajeze accesul facil la 
cunoștințe sau să faciliteze mobilizarea 
cunoștințelor rezultate în termeni de 
utilizare directă sau societală a acestora;
Crearea unei mai mari sinergii, 
complementarități și interoperabilități 
între instrumentele proiectului Orizont 
2020, în care excelența și calea către 
excelență constituie motorul principal, și 
fondurile structurale, prin intermediul 
unei căi către excelență și al căror motor 
principal îl constituie dezvoltarea 
capacităților și specializarea inteligentă, 
cu condiția ca, în ambele direcții, să fie 
construite poduri de legătură între cele 
două programe;
Proiectele Orizont 2020 ar trebui să 
atragă finanțare suplimentară din partea 
fondurilor structurale, BEI și din sectorul 
privat, aspect ce presupune adaptarea 
unei abordări bazate pe mai multe 
fonduri.
Un fond comun pentru întreaga Europă 
finanțat din fonduri structurale ar trebui 
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să fie instituit pentru a promova o 
cercetare colaborativă europeană.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parteneriatele public-public și public-privat 
existente pot primi sprijin din partea 
Orizont 2020 cu condiția de a aborda 
obiective ale Orizont 2020, de a îndeplini 
criteriile stabilite în Orizont 2020 și de a fi 
demonstrat că realizează progrese 
semnificative în ceea ce privește Al 
șaptelea program-cadru pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (PC7).

Parteneriatele public-public și public-privat 
existente pot primi sprijin din partea 
Orizont 2020 cu condiția de a aborda 
obiective ale Orizont 2020, de a îndeplini 
criteriile stabilite în Orizont 2020 și de a fi 
demonstrat că realizează progrese 
semnificative în ceea ce privește Al 
șaptelea program-cadru pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (PC7), în conformitate cu 
criteriile prevăzute la articolul 19 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
(UE) nr. XX/XX [Orizont 2020]. 
Parteneriatele inovatoare noi, inclusiv 
parteneriatele pentru dezvoltarea de 
produse, pot , de asemenea, să primească 
un sprijin, cu condiția să se adreseze 
obiectivelor Orizont 2020 și să 
îndeplinească criteriile.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea cu inițiativa rețelei Eureka, 
un partener natural pentru proiectarea și 
punerea în aplicare a componentelor de 
inovare ale politicii de coeziune, în special 
pentru formularea de strategii de 
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specializare rațională inteligentă a 
inovării, va contribui la îndeplinirea 
obiectivelor Orizont 2020 și, astfel, la 
consolidarea pe viitor a Uniunii inovării.

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiativele în temeiul articolului 185 din 
tratat sprijinite de PC6 și/sau PC7 pentru 
care se poate acorda sprijin suplimentar în 
condițiile menționate anterior cuprind: 
Parteneriatul dintre țările europene și țările 
în curs de dezvoltare privind testele clinice 
(EDCTP), Asistența pentru autonomie la 
domiciliu (Ambient Assisted Living –
AAL), Programul de cercetare și 
dezvoltare privind Marea Baltică 
(BONUS), Eurostars și Programul 
european de cercetare metrologică. Sprijin 
suplimentar poate fi acordat și de Alianța 
europeană de cercetare în domeniul 
energetic (EERA) instituită în cadrul 
Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET).

Inițiativele în temeiul articolului 185 din 
tratat sprijinite de PC6 și/sau PC7 pentru 
care se poate acorda sprijin suplimentar în 
condițiile menționate anterior cuprind: 
Parteneriatul dintre țările europene și țările 
în curs de dezvoltare privind testele clinice 
(EDCTP), Asistența pentru autonomie la 
domiciliu (Ambient Assisted Living –
AAL), Programul de cercetare și 
dezvoltare privind Marea Baltică 
(BONUS), Eurostars și Programul 
european de cercetare metrologică. O 
implicare mai mare a sectorului privat 
poate fi asigurată prin intermediul 
platformelor tehnologice naționale și 
europene. Sprijin suplimentar poate fi 
acordat și de Alianța europeană de 
cercetare în domeniul energetic (EERA) 
instituită în cadrul Planului strategic 
european pentru tehnologiile energetice 
(Planul SET).

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Există posibilitatea de a lansa și alte Există posibilitatea de a lansa și alte 
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parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii. Acestea pot fi 
parteneriate privind tehnologiile 
informației și comunicațiilor în domeniul 
fotonicii și roboticii, industriile 
prelucrătoare durabile, bioindustriile și 
tehnologiile din domeniul securității pentru 
supravegherea frontierelor maritime.

parteneriate public-public și public-privat 
în cadrul Orizont 2020, cu condiția 
îndeplinirii anumitor criterii. Acestea pot fi 
parteneriate privind tehnologiile 
informației și comunicațiilor în domeniul 
fotonicii și roboticii, industriile 
prelucrătoare durabile, bioindustriile și 
tehnologiile din domeniul securității pentru
supravegherea frontierelor maritime sau 
pentru protecția infrastructurii critice.

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în rândul cercetătorilor de 
excelență din diferite state membre și 
țările asociate vor fi promovate, de 
asemenea, prin intermediul grantului 
pentru sinergie al ERC, care s-a dovedit a 
fi foarte atractiv pentru cercetătorii în 
programul-cadru anterior.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de decizie
Anexa I – partea 1 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va adopta o abordare „la inițiativa 
cercetătorilor”. Aceasta înseamnă că ERC 
va sprijini proiecte realizate de cercetători 
pe teme la alegerea lor, care intră în 
domeniul de aplicare al cererilor de 
propuneri Propunerile vor fi evaluate 
exclusiv pe criteriul excelenței, în urma 
unei evaluări inter pares, ținând seama de 
excelența noilor grupuri, a cercetătorilor 

Se va adopta o abordare „la inițiativa 
cercetătorilor”. Aceasta înseamnă că ERC 
va sprijini proiecte realizate de cercetători 
pe teme la alegerea lor, care intră în 
domeniul de aplicare al cererilor de 
propuneri Propunerile vor fi evaluate 
exclusiv pe criteriul excelenței, în urma 
unei evaluări inter pares, ținând seama de 
excelența noilor grupuri, a cercetătorilor 
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din noile generații, dar și a echipelor 
consacrate, acordându-se o atenție 
deosebită propunerilor care sunt de 
pionierat și care prezintă astfel riscuri 
științifice ridicate.

din noile generații, dar și a echipelor 
consacrate, a dimensiunilor de gen, 
acordându-se o atenție deosebită 
propunerilor care sunt de pionierat și care 
prezintă astfel riscuri științifice ridicate.

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tehnologii viitoare și emergente 2. Științe și tehnologii viitoare și 
emergente

Or. en

Justificare

Modificare pe orizontală: de fiecare dată când în text se regăsește expresia „Tehnologii 
viitoare și emergente”, aceasta ar trebui înlocuită cu expresia „Științe și tehnologii viitoare 
și emergente” în întregul text.

Amendamentul 46
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – paragraful 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea unui număr mare de proiecte de 
colaborare în domeniul cercetării științifice 
și tehnologice vizionare și cu grad ridicat 
de risc, aflate în stadii incipiente, este 
necesară pentru explorarea cu succes a 
unor noi baze pentru tehnologiile complet 
noi ale viitorului. Fiind în mod explicit 
netematică și neprescriptivă, această 
activitate sprijină ideile noi, indiferent când 
apar și de unde provin, acoperind cea mai 
amplă gamă de teme și discipline. 
Susținerea acestor idei fragile necesită o 
abordare suplă, adaptată proiectelor 
riscante și puternic interdisciplinară în 

Sprijinirea unui număr mare de proiecte de 
colaborare în domeniul cercetării științifice 
și tehnologice vizionare și cu grad ridicat 
de risc, aflate în stadii incipiente, este 
necesară pentru explorarea cu succes a 
unor noi baze pentru cunoștințele 
științifice și tehnologiile complet noi ale 
viitorului. Fiind în mod explicit netematică 
și neprescriptivă, această activitate sprijină 
ideile noi și transformale, indiferent când 
apar și de unde provin, acoperind cea mai 
amplă gamă de teme și discipline. 
Susținerea acestor idei fragile necesită o 
abordare suplă, adaptată proiectelor 
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domeniul cercetării, care să depășească 
frontierele tehnologiei propriu-zise. 
Atragerea și stimularea participării noilor 
actori cu potențial ridicat în domeniul 
cercetării și inovării, precum tinerii 
cercetători și IMM-urile de înaltă 
tehnologie, este de asemenea importantă 
pentru susținerea viitorilor lideri în 
domeniul științific și industrial.

riscante și puternic interdisciplinară în 
domeniul cercetării, care să depășească 
frontierele tehnologiei propriu-zise. 
Atragerea și stimularea participării noilor 
actori cu potențial ridicat în domeniul 
cercetării și inovării, precum tinerii 
cercetători și IMM-urile de înaltă 
tehnologie, este de asemenea importantă 
pentru susținerea viitorilor lideri în 
domeniul științific și industrial.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiativele de cercetare legate de această 
provocare sunt orientate de știință, realizate 
pe scară largă, multidisciplinare și 
articulate în jurul unui obiectiv vizionar 
unificator. Acestea abordează marile 
provocări științifice și tehnologice care 
necesită cooperarea între o serie de 
discipline, comunități și programe. 
Progresul științific ar trebui să furnizeze o 
bază solidă și amplă pentru viitoarele 
inovații tehnologice și aplicații în 
economie, precum și noi avantaje pentru 
societate. Ca urmare a caracterul global și a 
amplorii lor, aceste inițiative pot fi 
realizate numai printr-un efort comun și 
susținut (cu o durată de ordinul a 10 ani).

Inițiativele de cercetare legate de această 
provocare sunt orientate de știință, realizate 
pe scară largă, multidisciplinare și 
articulate în jurul unui obiectiv vizionar 
unificator. Acestea abordează marile 
provocări științifice și tehnologice care 
necesită cooperarea între o serie de 
discipline, comunități și programe. 
Progresul științific ar trebui să furnizeze o 
bază solidă și amplă pentru viitoarele 
inovații tehnologice și aplicații în 
economie, precum și noi avantaje pentru 
societate. Activitățile cu un impact social 
ridicat ar trebui luate în considerare. Ca 
urmare a caracterul global și a amplorii lor, 
aceste inițiative pot fi realizate numai 
printr-un efort comun și susținut (cu o 
durată de ordinul a 10 ani).

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un comitet consultativ în domeniul FET
va oferi contribuții din partea părților 
interesate privind strategia științifică 
generală, inclusiv definirea programului 
de lucru.

Un comitet consultativ în domeniul FEST, 
alcătuit din cercetători și ingineri cu 
reputație înaltă și expertiză 
corespunzătoare, asigurând o diversitate a 
domeniilor de cercetare și acționând 
conform competențelor personale, va oferi 
contribuții și consiliere Comisiei privind 
strategia științifică generală pentru 
activitățile FEST, stabilirea programelor 
de lucru și a criteriilor pentru cererile de 
propuneri, precum și definirea temelor 
specifice pentru inițiativele emblematice 
FEST Proactive și FEST.

Comitetul consultativ al FEST este 
consultat în special cu privire la:
- strategia științifică globală pentru 
activitățile FEST, în conformitate cu 
oportunitățile științifice și de aplicare și
necesitățile la nivel european;
- stabilirea unui program de lucru și a 
modificărilor necesare, inclusiv a 
cererilor de propuneri și a criteriilor;
- definirea temelor specifice pentru 
activitățile descendente ale FEST 
(proactive și inițiative emblematice), 
inclusiv în special
cele rezultate din activitățile ascendente 
ale FEST (deschise), precum și din 
granturile ERC finanțate în domeniile 
relevante.

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea tuturor proiectelor FEST va 
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respecta cu strictețe criteriile de excelență 
științifice și tehnologice.

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Majoritatea resurselor FEST vor fi 
dedicate cercetării colaborative 
ascendente de frontieră în toate 
domeniile.

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunea va fi pusă în aplicare prin 
intermediul sprijinului acordat programelor 
de formare în domeniul cercetării selectate 
prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de 
parteneriate între universități, institute de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alți 
agenți socioeconomici din diferite țări din 
Europa și din afara acesteia. Instituțiile 
individuale în măsură să furnizeze un 
mediu la fel de fertil vor fi, de asemenea, 
sprijinite. Flexibilitatea în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor va fi necesară 
pentru a răspunde unor necesități diferite. 
Frecvent, parteneriatele de succes vor lua 
forma unor rețele de formare în domeniul 
cercetării sau a unor doctorate industriale, 
în timp ce instituțiile individuale se vor 
implica în programe de doctorat 
inovatoare. În acest cadru, se preconizează 
să se acorde sprijin celor mai buni 

Acțiunea va fi pusă în aplicare prin 
intermediul sprijinului acordat programelor 
de formare în domeniul cercetării selectate 
prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de 
parteneriate între universități, institute de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alți 
agenți socioeconomici din diferite țări din 
Europa și din afara acesteia. Instituțiile 
individuale în măsură să furnizeze un 
mediu la fel de fertil vor fi, de asemenea, 
sprijinite. Flexibilitatea deplină în ceea ce 
privește îndeplinirea obiectivelor în 
termeni de durată, instituție-gazdă, număr 
de ucenici în interiorul rețelei interne 
generale agreate și volum financiar 
pentru un proiect va fi necesară pentru a 
răspunde unor necesități diferite Frecvent, 
parteneriatele de succes vor lua forma unor 
rețele de formare în domeniul cercetării sau 
a unor doctorate industriale, comune și 
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cercetători debutanți, pentru a le permite să 
participe la aceste programe de excelență.

multiple, în timp ce instituțiile individuale 
se vor implica în programe de doctorat 
inovatoare. În acest cadru, se preconizează 
să se acorde sprijin celor mai buni 
cercetători debutanți, pentru a le permite să 
participe la aceste programe de excelență.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda finanțare celor mai buni sau 
mai promițători cercetători cu experiență, 
indiferent de naționalitatea lor, care doresc 
să-și dezvolte competențele printr-o 
experiență de mobilitate transnațională sau 
internațională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizați 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după o
încheierea unei experiențe echivalente. 
Acești cercetători vor beneficia de 
finanțare cu condiția de a se muta dintr-o 
țară în alta pentru a-și extinde sau a-și 
aprofunda competențele în cadrul unor 
universități, institute de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri sau al altor agenți 
socioeconomici la alegerea lor, lucrând la 
proiecte de cercetare și inovare care 
corespund propriilor lor necesități și 
interese. Ei vor fi, de asemenea, încurajați 
să treacă de la sectorul public la cel privat 
sau invers, prin efectuarea unor perioade de 
detașare. Se va acorda sprijin și pentru 
activități cu normă redusă, pentru a putea 
lucra în același timp în sectorul public și în 
cel privat, cu scopul de a încuraja 
transferul de cunoștințe între sectoare și 
crearea de întreprinderi. Astfel de 
oportunități de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promițători să devină pe deplin 
independenți și vor facilita mobilitatea 

Se va acorda finanțare celor mai buni sau 
mai promițători cercetători cu experiență, 
indiferent de naționalitatea lor, care doresc 
să-și dezvolte competențele printr-o 
experiență de mobilitate transnațională sau 
internațională. Cercetătorii pot beneficia de 
sprijin în orice etapă a carierei, fiind vizați 
inclusiv cei mai tineri cercetători, imediat 
după finalizarea doctoratului sau după 
încheierea unei experiențe echivalente și 
revenirea ulterioară în Europa, în cazul 
în care își doresc acest lucru. Acești 
cercetători vor beneficia de finanțare cu 
condiția de a se muta dintr-o țară în alta 
pentru a-și extinde sau a-și aprofunda 
competențele în cadrul unor universități, 
institute de cercetare, întreprinderi, 
IMM-uri sau al altor agenți socioeconomici 
la alegerea lor, lucrând la proiecte de 
cercetare și inovare care corespund 
propriilor lor necesități și interese. Ei vor 
fi, de asemenea, încurajați să treacă de la 
sectorul public la cel privat sau invers, prin 
efectuarea unor perioade de detașare. Se va 
acorda sprijin și pentru activități cu normă 
redusă, pentru a putea lucra în același timp 
în sectorul public și în cel privat, cu scopul 
de a încuraja transferul de cunoștințe între 
sectoare și crearea de întreprinderi. Astfel 
de oportunități de cercetare vor ajuta 
cercetătorii promițători să devină pe deplin 
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profesională între sectoarele public și 
privat.

independenți și vor facilita mobilitatea 
profesională între sectoarele public și 
privat.

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea progreselor este esențială 
pentru a face față acestei provocări. 
Programul va sprijini elaborarea unor 
indicatori și analiza datelor referitoare la 
mobilitatea, competențele și carierele 
cercetătorilor, pentru a identifica lacunele 
acțiunilor Marie Curie și a mări impactul 
acestor acțiuni. Aceste activități vor fi 
realizate căutând sinergii și asigurând 
coordonarea strânsă cu acțiunile de sprijin 
al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în temeiul obiectivului 
„Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Vor fi finanțate 
acțiuni specifice pentru a sprijini 
inițiativele de sensibilizare cu privire la 
importanța carierei de cercetător și pentru a 
disemina rezultatele cercetării și inovării 
susținute prin acțiuni Marie Curie.

Monitorizarea progreselor este esențială 
pentru a face față acestei provocări. 
Programul va sprijini elaborarea unor 
indicatori și analiza datelor referitoare la 
mobilitatea, competențele și carierele 
cercetătorilor, pentru a identifica lacunele 
și barierele acțiunilor Marie Curie și a mări 
impactul acestor acțiuni. Aceste activități 
vor fi realizate căutând sinergii și 
asigurând coordonarea strânsă cu acțiunile 
de sprijin al politicilor privind cercetătorii, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în temeiul obiectivului specific 
„Un dialog consolidat între știință și 
societate”. Vor fi finanțate acțiuni 
specifice pentru a sprijini inițiativele de 
sensibilizare cu privire la importanța 
carierei de cercetător, mobilitatea în 
rândul femeilor și pentru a disemina 
rezultatele cercetării și inovării susținute 
prin acțiuni Marie Curie.

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.6 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura deschiderea către toate 
sursele de talent, se vor introduce măsuri 

Pentru a asigura deschiderea către toate 
sursele de talent, se vor introduce măsuri 
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pentru a depăși orice distorsiuni ale 
accesului la granturi, de exemplu prin 
încurajarea egalității de șanse în cadrul 
tuturor acțiunilor Marie Curie și prin 
evaluarea comparativă a participării 
ambelor sexe. În plus, acțiunile Marie 
Curie vor ajuta cercetătorii să-și 
construiască o carieră mai stabilă și să 
reușească să atingă un echilibru între viața 
profesională și cea personală, ținând cont 
de situația lor familială, și vor contribui la 
facilitarea reluării carierei de cercetare 
după o pauză. Principiile Cartei europene a 
cercetătorilor și ale Codului de conduită 
pentru recrutarea cercetătorilor, care 
promovează recrutarea deschisă și 
condițiile de lucru atractive, vor trebui să 
fie aprobate și aplicate de către toți 
participanții care beneficiază de 
finanțare.

pentru a depăși orice distorsiuni ale 
accesului la granturi, de exemplu prin 
încurajarea egalității de șanse în cadrul 
tuturor acțiunilor Marie Curie și prin 
evaluarea comparativă a participării 
ambelor sexe și a mobilității 
cercetătoarelor. În plus, acțiunile Marie 
Curie vor ajuta cercetătorii să-și 
construiască o carieră mai stabilă și să 
reușească să atingă un echilibru între viața 
profesională și cea personală, ținând cont 
de situația lor familială, și vor contribui la 
facilitarea reluării carierei de cercetare 
după o pauză. Principiile generale ale
Cartei europene a cercetătorilor și ale 
Codului de conduită pentru recrutarea 
cercetătorilor, care promovează recrutarea 
deschisă și condițiile de lucru atractive vor 
fi aplicabile.

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a asigura realizarea, 
durabilitatea pe termen lung și funcționarea 
eficientă a infrastructurilor de cercetare 
identificate de Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării (ESFRI) și a altor 
infrastructuri de cercetare de nivel 
internațional, care vor ajuta Europa să 
răspundă marilor provocări ale științei, 
industriei și societății. Acest obiectiv va 
aborda în mod specific infrastructurile care 
își stabilesc sau care și-au stabilit 
principiile de guvernanță, de exemplu pe 
baza Consorțiului pentru o infrastructură 
europeană de cercetare (ERIC) sau a 
oricărei structuri echivalente la nivel 

Scopul este de a asigura realizarea, 
durabilitatea pe termen lung și funcționarea 
eficientă a infrastructurilor de cercetare, și 
anume, infrastructurile identificate de 
Forumul pentru o strategie europeană 
privind infrastructurile în domeniul 
cercetării (ESFRI) și a altor infrastructuri 
de cercetare de nivel internațional, care vor 
ajuta Europa să răspundă marilor provocări 
ale științei, industriei și societății. Ar trebui 
luată în considerare distribuția acestor 
infrastructuri. Acest obiectiv va aborda 
infrastructurile care își stabilesc sau care 
și-au stabilit principiile de guvernanță, de 
exemplu pe baza Consorțiului pentru o 
infrastructură europeană de cercetare 
(ERIC) sau a oricărei structuri echivalente 
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european sau internațional. la nivel european sau internațional.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.1 – paragraful 2 – litera 
da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) încurajarea accesului la 
infrastructurile private de cercetare 
adecvate scopurilor cercetării publice.

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – subpunctul 4.3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt de a utiliza sinergia dintre 
inițiativele naționale și inițiativele Uniunii, 
prin crearea de parteneriate între 
responsabilii politici și organismele de 
finanțare relevante [de exemplu, ESFRI, 
Grupul de reflecție asupra e-infrastructurii 
(e-IRG), organizațiile EIROforum, 
autoritățile publice naționale], de a 
dezvolta elementele de complementaritate 
și cooperarea între infrastructurile de 
cercetare și activitățile de punere în 
aplicare a altor politici ale Uniunii (precum 
politicile regională, de coeziune, 
industrială, privind sănătatea, privind 
ocuparea forței de muncă sau de 
dezvoltare) și de a asigura coordonarea 
între diferite surse de finanțare ale Uniunii. 
De asemenea, acțiunile Uniunii vor sprijini 
analiza, monitorizarea și evaluarea 
infrastructurilor de cercetare la nivelul 
Uniunii, precum și studiile relevante pentru 

Obiectivele sunt de a utiliza sinergia dintre 
inițiativele naționale și inițiativele Uniunii, 
prin crearea de parteneriate între 
responsabilii politici și organismele de 
finanțare relevante [de exemplu, ESFRI, 
Grupul de reflecție asupra e-infrastructurii 
(e-IRG), organizațiile EIROforum, 
autoritățile publice naționale], de a 
dezvolta elementele de complementaritate 
și cooperarea între infrastructurile de 
cercetare și activitățile de punere în 
aplicare a altor politici ale Uniunii (precum 
politicile regională, de coeziune, 
industrială, privind sănătatea, privind 
ocuparea forței de muncă, securitate sau de 
dezvoltare) și de a asigura coordonarea 
între diferite surse de finanțare ale Uniunii. 
Activitățile cu un impact social ridicat ar 
trebui luate în considerare. De asemenea, 
acțiunile Uniunii vor sprijini analiza, 
monitorizarea și evaluarea infrastructurilor 
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politici și sarcinile de comunicare. de cercetare la nivelul Uniunii, precum și 
studiile relevante pentru politici și sarcinile 
de comunicare.

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de decizie
Anexa I – partea I – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Răspândirea excelenței și extinderea 
participării
Pentru a contribui la reducerea 
decalajului în domeniul cercetării și al 
inovării în Europa, vor fi dezvoltate 
sinergii strânse și o complementaritate cu 
fondurile structurale, ambele în amonte 
(dezvoltarea capacității în statele membre 
pentru a pregăti mai bine participarea lor 
la Orizont 2020) și în aval (exploatarea și 
răspândirea rezultatelor cercetării și 
inovării care au la bază Orizont 2020). 
Atunci când este posibil, va fi promovată 
interoperabilitatea între cele două 
instrumente. Finanțarea cumulativă și 
combinată va fi încurajată.
În acest context, măsurile vor avea ca 
scop exploatarea la maximum a rezervei 
de talente a Europei și optimizarea în 
acest mod a impactului economic și social 
al cercetării și al inovării, fiind diferite, 
dar complementare în ceea ce privește 
politicile și acțiunile fondurilor politicii de 
coeziune. Aceste măsuri includ:
(a) Unirea prin concurență a instituțiilor 
emergente, a centrelor de excelență și a 
regiunilor inovatoare din statele mai puțin 
dezvoltate cu omologii internaționali 
principali din orice altă parte a Europa. 
Aceasta va implica gruparea instituțiilor 
de cercetare de excelență cu regiunile mai 
puțin dezvoltate, dublarea schimburilor de 
personal, asistența și consilierea de 
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specialitate și dezvoltarea de sinergii 
comune pentru stabilirea unor centre de 
excelență. În regiunile mai puțin 
dezvoltate, acestea pot fi sprijinite din 
fondurile politicii de coeziune. Se vor 
considera dezvoltarea legăturilor cu 
grupurile inovatoare și recunoașterea 
excelenței în regiunile mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin evaluări inter 
pares și acordarea de etichete de 
excelență instituțiilor care îndeplinesc 
standardele internaționale.
(b) Stabilirea „președinților ERA” pentru 
a atrage academicieni remarcabili în 
instituțiile cu un potențial clar de 
excelență în cercetare, pentru a ajuta 
aceste instituții să își deblocheze în 
întregime acest potențial, creând astfel un 
mediu concurențial echitabil pentru 
cercetare și inovare în spațiul european 
de cercetare. Aceasta va include sprijinul 
instituțional pentru crearea unui mediu 
de cercetare competitiv și a condițiilor-
cadru necesare pentru atragerea, 
menținerea și dezvoltarea talentului de top 
în cercetare în cadrul acestor instituții.
(c) Conferirea unui „sigiliu de excelență” 
proiectelor ERC, Marie Sklodowska-
Curie evaluate pozitiv sau propunerilor de 
proiecte de colaborare care nu au reușit 
să obțină finanțare din cauza limitărilor 
bugetare. Fondurile naționale și regionale 
ar putea fi încurajate să contribuie la 
finanțarea proiectelor care îndeplinesc 
criteriile de excelență, însă nu pot fi 
finanțate din cauza lipsei de fonduri 
europene.
(d) Conferirea unui „sigiliu de excelență” 
proiectelor încheiate, în vederea facilitării 
finanțării acțiunilor ulterioare (de 
exemplu, proiectele-pilot și demonstrative 
sau valorizarea rezultatelor cercetării) din 
surse naționale sau regionale.
(e) Atribuirea de „granturi de revenire” 
ERC cercetătorilor care în prezent 
lucrează în afara teritoriului european și 
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care își doresc să lucreze în Europa sau 
cercetătorilor care lucrează deja pe 
teritoriul european și care își doresc să se 
mute într-o regiune mai puțin dezvoltată.
(f) Sprijinirea acordurilor complementare 
semnate în rândul beneficiarilor 
organizațiilor proiectelor de cercetare de 
colaborare cu alte entități și organizații 
înființate în principal în alte țări decât 
cele implicate direct în proiect, având 
obiective specifice de facilitare a 
oportunități de instruire (și anume, funcții
doctorale și post-doctorale).
(g) Consolidarea rețelelor de succes 
destinate să stabilească dezvoltarea unei 
colaborări instituționale de înaltă calitate 
în rețea, în domeniul cercetării și al 
inovării.  O atenție deosebită va fi 
acordată COSTULUI, în vederea 
promovării activităților de identificare și 
conectare a „zone de excelență” 
(comunități de înaltă calitate și cercetători 
început de carieră) din întreaga Europă.
(h) Dezvoltarea de mecanisme specifice de 
instruire pentru a participa la Orizont 
2020, profitând pe deplin de rețelele 
existente precum punctele de contact 
național.
(i) Punerea la dispoziție de burse 
doctorale sau postdoctorale, precum și de 
burse avansate pentru ingineri, în vederea 
accesării tuturor infrastructurilor 
internaționale de cercetare din Europa, 
inclusiv a celor gestionate de organizații 
științifice internaționale.
(j). Sprijinirea dezvoltării și monitorizării 
strategiilor de specializare inteligentă. Un 
mecanism de sprijinire a politicii va fi 
elaborat și o politică de învățare la nivel 
regional va fi facilitată prin evaluarea 
internațională inter pares și schimbul de 
cele mai bune practici.
(k). Stabilirea unui loc de piață online în 
care proprietății intelectuale i se poate 
face reclamă în vederea adunării într-un 
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singur loc a deținătorilor și a utilizatorilor 
DPI.

Or. en

Justificare

Excelența ar trebui să fie exploatată în întregime prin consolidarea sinergiilor dintre Orizont 
2020 și fondurile structurale.

Amendamentul 59
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deținerea și utilizarea cu succes a 
tehnologiilor de bază de către industria 
europeană reprezintă un factor 
indispensabil pentru consolidarea 
productivității și a capacității de inovare 
ale Europei și pentru a garanta că Europa 
dispune de o economie avansată, durabilă 
și competitivă, că deține o poziție de lider 
în sectoarele aplicării tehnologiilor înalte și 
că are capacitatea de a dezvolta soluții 
eficiente pentru provocările societale. 
Activitățile de inovare vor fi combinate cu 
C&D, ca parte integrantă a finanțării.

Deținerea și utilizarea cu succes a 
tehnologiilor de bază de către industria 
europeană reprezintă un factor 
indispensabil pentru consolidarea 
productivității și a capacității de inovare 
ale Europei și pentru a garanta că Europa 
dispune de o economie avansată, durabilă 
și competitivă, că deține o poziție de lider 
în sectoarele aplicării tehnologiilor înalte și 
că are capacitatea de a dezvolta soluții 
eficiente pentru provocările societale și 
necesitățile utilizatorilor. Sectoarele 
industriale care au un impact mai mare 
asupra valorii adăugate, a ocupării forței 
de muncă, a importanței pentru restul 
economiei și a potențialului de reducere a 
costului non-Europei ar trebui vizate.
Activitățile de inovare vor fi combinate cu 
C&D, ca parte integrantă a finanțării.

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de inovare vor include Activitățile de inovare vor fi promovate 
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integrarea tehnologiilor individuale,
demonstrații ale capacității de a realiza și 
pune la dispoziție produse și servicii 
inovatoare, utilizatori și clienți pilot care să 
testeze fezabilitatea și valoarea adăugată, 
precum și demonstrații pe scară largă 
pentru a facilita preluarea pe piață a 
rezultatelor cercetării.

încă din primele etape ale trecerii de la 
concept la piață.  Acestea vor include, de 
asemenea, integrarea tehnologiilor 
individuale, demonstrații ale capacității de 
a realiza și pune la dispoziție produse și 
servicii inovatoare, utilizatori și clienți 
pilot care să testeze fezabilitatea și 
valoarea adăugată, precum și demonstrații 
pe scară largă pentru a facilita preluarea pe 
piață a rezultatelor cercetării.

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile RDI ale Uniunii la scara de 
nivel a pregătirii tehnologiei vor fi în 
conformitate cu definiția OCDE. Pentru a 
include cercetarea tehnologică, 
dezvoltarea de produse și activitățile 
demonstrative în portofoliul său RDI, 
Comisia va considera această definiție.

Or. en

Amendamentul 62
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.1 - subpunctul 1.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a susține crearea de 
active europene în arhitectura 
procesoarelor și sistemelor, tehnologiile de 
interconectare și localizare a datelor, cloud 
computing, calcul paralel și software de 
simulare pentru toate segmentele de piață 
ale calculului.

Obiectivul este de a susține crearea de 
active europene în arhitectura 
procesoarelor și sistemelor, tehnologiile de 
interconectare și localizare a datelor, cloud 
computing, calcul paralel, software de 
simulare pentru toate segmentele de piață 
ale calculului, cuantificarea incertitudinii, 
analiza riscurilor și luarea deciziilor în 
inginerie. 
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Amendamentul 63
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.1 - subpunctul 1.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a consolida 
competitivitatea industriei europene în ceea 
ce privește elaborarea, deținerea și 
conturarea internetului de nouă generație, 
care va înlocui treptat web-ul actual, 
rețelele fixe și mobile și infrastructurile de 
servicii și va permite interconectarea a 
trilioane de dispozitive (IoT) prin 
intermediul unor operatori și domenii 
multiple, schimbând astfel modul de a 
comunica, consulta și utiliza cunoștințele. 
Aceasta include C&D în materie de rețele, 
software și servicii, securitate cibernetică, 
confidențialitate și încredere, comunicații 
fără fir22 și toate rețelele optice, tehnologii 
multimedia interactive prin imersiune și 
întreprinderile conectate ale viitorului.

Obiectivul este de a consolida 
competitivitatea industriei europene în ceea 
ce privește elaborarea, deținerea și 
conturarea internetului de nouă generație, 
care va înlocui treptat web-ul actual, 
rețelele fixe, prin satelit și mobile și 
infrastructurile de servicii și va permite 
interconectarea a trilioane de dispozitive 
(IoT) prin intermediul unor operatori și 
domenii multiple, schimbând astfel modul 
de a comunica, consulta și utiliza 
cunoștințele. Aceasta include C&D în 
materie de rețele, software și servicii, 
securitate cibernetică, confidențialitate și 
încredere, comunicații fără fir22 și toate 
rețelele optice, tehnologii multimedia 
interactive prin imersiune și întreprinderile 
conectate ale viitorului.

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.1 - subpunctul 1.1.6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.6a. Tehnologii cuantice: generația 
următoare de dispozitive TIC prin 
combinarea fizicii cuantice cu știința 
informației.
Obiectivul este de a dezvolta dispozitive 
TIC de generația următoare prin 
combinarea fizicii cuantice și a științei 
informației, garantând astfel Uniunii un 
rol-cheie pe o piață globală viitoare în 
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care limitele cuantice vor defini 
performanța aplicațiilor industriale.

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.2 - subpunctul 1.2.2.a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2a. Dezvoltarea de noi instrumente 
pentru proiectarea, simularea, 
caracterizarea și manipulările de 
nanomateriale, componente și sisteme.
Studierea, reprezentarea și controlul 
nanomaterialelor noi și a sistemelor la 
nanoscară.

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.3 - subpunctul 1.3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în scopul de a 
asigura o valorizare eficientă și durabilă 
pentru a permite fabricarea la scară 
industrială a produselor viitoare, de 
exemplu în metalurgie sau industria 
chimică

Cercetare și dezvoltare în scopul de a 
asigura o valorizare eficientă, durabilă, 
sigură și securizată pentru a permite 
fabricarea la scară industrială a produselor 
viitoare, de exemplu în metalurgie sau 
industria chimică.

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.3 - subpunctul 1.3.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare privind tehnici și 
sisteme noi și inovatoare în ceea ce 
privește unirea, lipirea, separarea, 
asamblarea, autoasamblarea și 
dezasamblarea, descompunerea și 
deconstrucția.

Cercetare și dezvoltare privind tehnici de 
producție noi și inovatoare pentru 
materiale, componente și sisteme în ceea 
ce privește unirea, lipirea, separarea, 
asamblarea, autoasamblarea și 
dezasamblarea, descompunerea și 
deconstrucția.

Or. en

Amendamentul 68
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.3 - subpunctul 1.3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elaborarea de noi produse și aplicații și 
instaurarea unor obiceiuri de consum care 
contribuie la reducerea cererii de energie, 
precum și facilitarea unei producții cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, precum 
și intensificarea proceselor, reciclarea, 
depoluarea și materialele cu o valoare 
adăugată mare obținute din deșeuri și prin 
refabricare.

Elaborarea de noi materiale, componente,
produse și aplicații și instaurarea unor 
obiceiuri de consum care contribuie la 
reducerea cererii de energie, precum și 
facilitarea unei producții cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, precum și 
intensificarea proceselor, reciclarea, 
depoluarea și materialele cu o valoare 
adăugată mare obținute din deșeuri și prin 
refabricare.

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.3 - subpunctul 1.3.5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.5a. Noi materii prime pentru industria 
chimică
Dezvoltarea unei baze alternative de 
materii prime pentru industria chimică, 
pornind de la cărbune, biomasă și 
deșeuri, până la substituenți ecologici 
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pentru petrol ca sursă de carbon pe 
termen mediu și lung. Noi tehnologii 
Syngas (tehnologii de gazificare de 
generația a treia) sunt necesare pentru a 
explora o gamă largă de materii prime 
potențiale.

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.3 - subpunctul 1.3.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale, inclusiv a materiilor 
prime insuficiente și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.4 - subpunctul 1.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) și TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum și 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce privește cercetarea și 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace și utilizarea în cadrul altor aplicații 

Obiectivul este de a crea condițiile pentru 
ca industria europeană să-și păstreze 
poziția de lider în domeniul inovării, pe 
termen mediu și lung. Sunt incluse 
elaborarea de noi instrumente precum 
biologia sintetică, bioinformatica, biologia 
sistemelor și exploatarea convergenței cu 
alte tehnologii generice precum 
nanotehnologia (de exemplu 
bionanotehnologia) și TIC (de exemplu 
bioelectronica). Aceste domenii, precum și 
alte domenii de vârf, necesită măsuri 
adecvate în ceea ce privește cercetarea și 
dezvoltarea, pentru a facilita transferul lor 
eficace și utilizarea în cadrul altor aplicații 
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(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.).

(sisteme de administrare a medicamentelor, 
biosenzori, biocipuri etc.), produse și 
tehnologii.

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.4 - subpunctul 1.4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse și procese 
corespunzătoare necesităților industriale și 
societale, precum și alternative competitive 
și îmbunătățite bazate pe biotehnologie 
care să le înlocuiască pe cele utilizate în 
general; pe de altă parte, valorificarea 
întregului potențial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea și 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice și metabolice, 
concepția bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte și în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităților 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilității tehnico-economice a 
produselor și proceselor elaborate.

Obiectivul este dublu: pe de o parte, de a 
permite industriei europene (de exemplu 
industria chimică, sănătate, minerit, 
energie, celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) să 
elaboreze noi produse, materiale și procese 
sustenabile corespunzătoare necesităților 
industriale și societale, precum și 
alternative competitive și îmbunătățite 
bazate pe biotehnologie care să le 
înlocuiască pe cele utilizate în general; pe 
de altă parte, valorificarea întregului 
potențial al biotehnologiei pentru 
detectarea, monitorizarea, prevenirea și 
eliminarea poluării. Sunt incluse C&I 
privind căile enzimatice și metabolice, 
concepția bioproceselor, fermentarea 
avansată, prelucrarea în amonte și în aval, 
aprofundarea dinamicii comunităților 
microbiene. Se va aborda, de asemenea, 
realizarea de prototipuri pentru evaluarea 
fezabilității tehnico-economice a 
produselor și proceselor elaborate.

Or. en

Amendamentul 73
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.4 - subpunctul 1.4.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare) care să contribuie la crearea 
unei poziții de lider și a unui avantaj 
competitiv al unui număr mare de sectoare 
economice. Sunt incluse aspecte precum 
promovarea creării de bioresurse cu 
proprietăți optimizate și cu aplicații care să 
depășească alternativele convenționale, 
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

Obiectivul este dezvoltarea de tehnologii-
platformă (de exemplu, genomică, 
metagenomică, proteomică, instrumente 
moleculare și platforme bazate pe celule) 
care să contribuie la crearea unei poziții de 
lider și a unui avantaj competitiv al unui 
număr mare de sectoare cu un impact 
economic. Această abordare poate avansa 
pe viitor potențialul IMM-urilor noi și 
reduce în mod considerabil introducerea 
pe piață. Include dezvoltarea de activități 
pentru consolidarea sănătății și a 
bunăstării populației. Sunt incluse, de 
asemenea, aspecte precum promovarea 
creării de bioresurse cu proprietăți 
optimizate și cu aplicații care să 
depășească alternativele convenționale, 
modalitățile de explorare, înțelegere și 
exploatare durabilă a biodiversității terestre 
și marine pentru noi aplicații, precum și 
susținerea elaborării unor soluții bazate pe 
biotehnologie în domeniul asistenței 
medicale (diagnosticare, preparate 
biologice, dispozitive biomedicale etc.).

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.5 - subpunctul 1.5.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase și 
a oțelului, îmbunătățind în mod radical 
eficiența utilizării resurselor și eficiența 
energetică și reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective. Se va 
pune accent pe elaborarea și validarea 
tehnologiilor generice pentru substanțele, 
materialele și soluțiile tehnologice 

Creșterea competitivității industriilor de 
prelucrare, precum cea chimică, a celulozei 
și hârtiei, a sticlei, a metalelor neferoase și 
a oțelului, îmbunătățind în mod radical 
eficiența utilizării resurselor și eficiența 
energetică și reducând impactul asupra 
mediului al industriilor respective, precum 
arderea curată pentru reducerea emisiilor 
de microparticule și de metale grele.  Se 
va pune accent pe elaborarea și validarea 
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inovatoare pentru a obține produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon și 
procese și servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanț valoric, precum și pe adoptarea de 
tehnologii și tehnici de producție cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obține reduceri specifice ale intensității 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

tehnologiilor generice pentru substanțele, 
materialele și soluțiile tehnologice 
inovatoare pentru a obține produse cu 
consum scăzut de dioxid de carbon și 
procese și servicii cu o intensitate 
energetică redusă, de-a lungul întregului 
lanț valoric, precum și pe adoptarea de 
tehnologii și tehnici de producție cu emisii 
ultra-scăzute de dioxid de carbon, pentru a 
obține reduceri specifice ale intensității 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 75
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.6 - subpunctul 1.6.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a menține un rol de lider 
la nivel mondial în domeniul spațiului, prin 
menținerea și dezvoltarea unei industrii 
spațiale și a unei comunități de cercetare 
competitive, precum și prin stimularea 
inovării fondate pe cunoștințele spațiale.

Spațiul cuprinde, atunci când este utilizat 
ca termen general, industria, 
infrastructura (terestră și spațială), 
serviciile și aplicațiile de observare prin 
satelit, de navigație prin satelit și de 
telecomunicații prin satelit.
Obiectivul este de a menține un rol de lider 
la nivel mondial în domeniul spațiului, prin 
menținerea și dezvoltarea unei industrii 
spațiale și a unei comunități de cercetare 
competitive, precum și prin stimularea 
inovării fondate pe cunoștințele spațiale.

Or. en

Amendamentul 76
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.6 - subpunctul 1.6.1 – subpunctul 
1.6.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spațiale există paralele cu 

Pentru o serie de provocări privind 
tehnologiile spațiale există paralele cu 
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provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce privește energia, 
telecomunicațiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea și sănătatea. 
Aceste puncte comune oferă oportunități 
pentru inițiativele de elaborare în comun în 
stadiile inițiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunitățile din sectorul 
spațiului și sectoarele non-spațiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spațiale europene existente
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse și servicii inovatoare 
bazate pe teledetecție și geolocalizare. 
Europa ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spațiului prin măsuri precis orientate.

provocări privind tehnologiile terestre, de 
exemplu în ceea ce privește energia, 
telecomunicațiile, explorarea resurselor 
naturale, robotica, securitatea și sănătatea. 
Aceste puncte comune oferă oportunități 
pentru inițiativele de elaborare în comun în 
stadiile inițiale, în special de către IMM-
uri, pentru comunitățile din sectorul 
spațiului și sectoarele non-spațiale, ceea ce 
ar putea genera inovări deschizătoare de 
noi perspective mai rapid decât în cazul 
unor efecte pozitive „colaterale” apărute în 
stadii mai avansate. Exploatarea 
infrastructurii spațiale europene existente 
ar trebui să fie stimulată prin promovarea 
elaborării de produse și servicii inovatoare 
bazate pe teledetecție și geolocalizare și 
telecomunicații bazate pe spațiu. Europa 
ar trebui să consolideze dezvoltarea 
incipientă a unui sector antreprenorial al 
spațiului prin măsuri precis orientate de 
încurajare a utilizării integrate a mai 
multor servicii bazate pe spațiu.

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 1 – subpunctul 1.6 - subpunctul 1.6.2 – paragraful 2 
– litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contextul misiunilor, de exemplu 
analiza mediului spațial, stații terestre, 
protejarea sistemelor spațiale de coliziunea 
cu fragmente și de efectele exploziilor 
solare (cunoașterea situației spațiale -
Space Situational Awareness, SSA), 
stimulând infrastructurile inovatoare de 
arhivare a datelor și a eșantioanelor;

(d) contextul misiunilor, de exemplu 
analiza mediului spațial, stații terestre, 
protejarea sistemelor spațiale de coliziunea 
cu fragmente și de efectele exploziilor 
solare (cunoașterea situației spațiale -
Space Situational Awareness, SSA), 
stimulând infrastructurile inovatoare de 
arhivare a colectării și transmiterii datelor 
și a eșantioanelor;

Or. en
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Amendamentul 78
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de finanțare cu partajarea 
riscurilor vizează, de asemenea, 
necesitățile din cadrul politicilor și al 
sectoarelor, în special în ceea ce privește 
provocările societale, care sunt 
apăsătoare, însă puternic subfinanțate de 
sectorul privat ca urmare a pragurilor 
ridicate de risc.

Or. en

Justificare

De exemplu, pentru provocările globale precum sărăcia asociată cu bolile se pot găsi soluții 
dacă finanțarea stabilă și sustenabilă este organizată pentru a dezvolta instrumente noi. 
Sectorul privat poate accepta aceste provocări, dacă riscurile financiare sunt compatibile. 
Pentru a atrage finanțarea necesară pentru C&D la nivel global în domeniul sănătății, este 
esențial să se continue explorarea mecanismelor de finanțare, în vederea asigurării unei 
investiții pe termen lung în sectorul privat.

Amendamentul 79
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiții în C&I; garanții pentru 
intermediarii financiari care acordă 
împrumuturi beneficiarilor; combinații de 
împrumuturi și garanții; și garanții și/sau 
contragaranții pentru sistemele naționale 
sau regionale de finanțare a datoriilor. 
Mecanismul de împrumut va desfășura 
activități care să permită acordarea unor 
termene de plată mai lungi și va sprijini 
instrumentul specific pentru IMM-uri (a se 
vedea Componenta II, secțiunea 3. 
„Inovarea în IMM-uri” din prezenta 
anexă). Sprijinul din partea mecanismului 

Mecanismul de împrumut va oferi 
împrumuturi unor beneficiari individuali 
pentru investiții în C&I; garanții pentru 
intermediarii financiari care acordă 
împrumuturi beneficiarilor; combinații de 
împrumuturi și garanții; și garanții și/sau 
contragaranții pentru sistemele naționale 
sau regionale de finanțare a datoriilor. 
Mecanismul de împrumut va desfășura 
activități care să permită acordarea unor 
termene de plată mai lungi și va sprijini 
etapa a 3-a a instrumentului specific 
pentru IMM-uri (a se vedea Componenta 
II, secțiunea 3. „Inovarea în IMM-uri” din 
prezenta anexă). Sprijinul din partea 
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de împrumut poate fi combinat, cu 
posibilitatea de a adăuga granturi (inclusiv 
sume forfetare), cu sprijinul din partea 
instrumentului financiar de capitaluri 
proprii, în cadrul unuia sau mai multor 
sisteme integrate. Este de asemenea 
posibilă acordarea de credite preferențiale 
și de împrumuturi convertibile.

mecanismului de împrumut poate fi 
combinat, cu posibilitatea de a adăuga 
granturi (inclusiv sume forfetare), cu 
sprijinul din partea instrumentului financiar 
de capitaluri proprii, în cadrul unuia sau 
mai multor sisteme integrate. Este de 
asemenea posibilă acordarea de credite 
preferențiale și de împrumuturi 
convertibile.

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partajarea riscurilor și alți parametri pot 
varia în cadrul compartimentelor politice 
sau sectoriale, cu condiția ca valorile sau 
condițiile lor să respecte normele comune 
privind instrumentele de împrumut. Mai 
mult, compartimentele pot avea strategii de 
comunicare specifice în cadrul campaniei 
de promovare generale privind mecanismul 
de împrumut. În plus, se pot utiliza 
intermediari specializați la nivel național 
dacă sunt necesare cunoștințe tehnice 
specifice pentru a evalua împrumuturile 
potențiale din domeniul unui anumit 
compartiment.

Partajarea riscurilor și alți parametri pot 
varia în cadrul compartimentelor politice 
sau sectoriale, cu condiția ca valorile sau 
condițiile lor să respecte normele comune 
privind instrumentele de împrumut. Mai 
mult, compartimentele pot avea strategii de 
comunicare specifice în cadrul campaniei 
de promovare generale privind mecanismul 
de împrumut. În plus, se pot utiliza 
intermediari specializați la nivel național 
dacă sunt necesare cunoștințe tehnice 
specifice pentru a evalua împrumuturile 
potențiale din domeniul unui anumit 
compartiment.

BEI, care gestionează mecanismul de 
împrumut în numele Comisiei, va avea 
competența de a credita și proiecte care 
implică un risc tehnologic ridicat, nu doar 
de a oferi împrumuturi sub rata de piață 
pentru proiectele cu un risc tehnologic 
scăzut.

Or. en



PR\903346RO.doc 55/125 PE489.688v01-00

RO

Amendamentul 81
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut va viza IMM-
urile și micile întreprinderi cu capitalizare 
medie bazate pe C&I, oferind împrumuturi 
în valoare de peste 150 000 EUR, 
completând astfel finanțarea IMM-urilor de 
către mecanismul de garantare a 
împrumuturilor din cadrul Programului 
pentru competitivitatea întreprinderilor și 
IMM-urilor.

Fereastra pentru IMM-uri din cadrul 
mecanismului de împrumut va viza IMM-
urile și micile întreprinderi cu capitalizare 
medie bazate pe C&I, oferind împrumuturi 
în valoare de peste X EUR, completând 
astfel finanțarea IMM-urilor de către 
mecanismul de garantare a împrumuturilor 
din cadrul Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor.

Or. en

Justificare

Suma finală va fi în linie cu cea agreată în programul COSME.

Amendamentul 82
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 
inovatoare care demonstrează o ambiție 
puternică de a se dezvolta, crește și 
internaționaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovațiile netehnologice și inovațiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovațiile deschizătoare de drumuri și 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării.

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat 
de Orizont 2020. În acest scop, un 
instrument specific pentru IMM-uri se va 
adresa tuturor tipurilor de IMM-uri 
inovatoare care demonstrează o ambiție 
puternică de a se dezvolta, crește și 
internaționaliza. Acesta va fi furnizat 
pentru toate tipurile de inovare, inclusiv 
pentru inovațiile netehnologice și inovațiile 
la nivelul serviciilor. Scopul este de a 
acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
timpuriu cu risc ridicat, de a stimula 
inovațiile deschizătoare de drumuri și 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării. Instrumentul va 
furniza o etichetă de calitate pentru IMM-
urile de succes, având în vedere 
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participarea lor la achizițiile publice.

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul pentru IMM-uri va oferi un 
sprijin simplificat și progresiv. Cele trei 
faze vor acoperi întregul ciclu de inovare. 
Tranziția de la o etapă la alta va fi fără 
sincope, cu condiția ca în etapa anterioară 
proiectul IMM-urilor să fi demonstrat că 
merită să fie finanțat. În același timp, 
fiecare etapă va fi deschisă tuturor IMM-
urilor:

Instrumentul pentru IMM-uri va oferi un 
sprijin simplificat și progresiv. Cele trei 
faze vor acoperi întregul ciclu de inovare. 
Tranziția de la o etapă la alta va fi fără 
sincope, cu condiția ca în etapa anterioară 
proiectul IMM-urilor să fi demonstrat că
merită să fie finanțat. IMM-urile pot aplica 
direct la etapa 2, independent de etapa 1. 
În același timp, fiecare etapă va fi deschisă 
tuturor IMM-urilor:

Or. en

Amendamentul 84
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 3 – punctul 3.1 – paragraful 5 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se vor sprijini cercetarea și inovarea, cu un 
accent special pe activitățile demonstrative 
(testare, prototipuri, studii privind trecerea 
la o scară superioară, concepția, 
experimentarea proceselor, produselor și 
serviciilor inovatoare, verificarea 
performanțelor etc.) și replicarea pe piață.

Se vor sprijini cercetarea și inovarea 
printr-un voucher de inovare pe care 
IMM-urile îl pot utiliza pentru a acționa 
individual sau împreună cu unul sau mai 
mulți realizatori de cercetare (universități, 
centre de cercetare sau alte societăți din 
alte state membre sau o țară asociată). 
Deși se va pune un accent special pe 
activitățile demonstrative (testare, 
prototipuri, studii privind trecerea la o 
scară superioară, concepția, experimentarea 
proceselor, produselor și serviciilor 
inovatoare, verificarea performanțelor etc.) 
și replicarea pe piață, activitățile de C&D 
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sunt, de asemenea, posibile.

Or. en

Amendamentul 85
Propunere de decizie
Anexa I – componenta II – punctul 3 – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va urmări identificarea sinergiilor cu 
politica de coeziune a Uniunii în contextul 
strategiilor naționale și regionale de 
inovare pentru o specializare inteligentă.

Se va urmări identificarea sinergiilor cu 
politica de coeziune a Uniunii în contextul 
strategiilor naționale și regionale de 
inovare pentru o specializare inteligentă.
Aceste sinergii pot fi construite, de 
asemenea, pe experiența națională și 
regională ascendentă a rețelei Eureka și 
Eurostars în sprijinirea activităților de 
inovare și cercetare ale IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 86
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul eficient de date și 
legătura acestor date cu studii pe cohorte 
reale pe scară largă sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și punerea în 
aplicare clinică a rezultatelor cercetării, în 
special prin efectuarea de teste clinice.

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse, 
precum și studiului privind standardul de 
trai al cetățenilor în vârstă sunt susținute 
de o mai bună înțelegere a cauzelor lor 
fundamentale, a proceselor și a efectelor 
lor, precum și a factorilor care determină o 
stare bună de sănătate și bunăstare. 
Schimbul eficient de date și legătura 
acestor date cu studii pe cohorte reale pe 
scară largă sunt, de asemenea, esențiale, 
așa cum este și punerea în aplicare clinică a 
rezultatelor cercetării, în special prin 
efectuarea de teste clinice.
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Amendamentul 87
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
duratei bunăstării lor fizice, sociale și 
mentale.

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale și, de asemenea, al cercetării și 
dezvoltării inovării sociale. Pentru a 
menține o asistență medicală eficientă la 
orice vârstă, sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a îmbunătăți procesul 
decizional în ceea ce privește activitățile 
preventive și terapeutice, pentru a 
identifica și sprijini difuzarea de bune 
practici în sectorul sănătății și pentru a 
sprijini integrarea îngrijirii medicale și 
adoptarea de inovații tehnologice, 
organizaționale și sociale care permit, în 
special persoanelor în vârstă, să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea duratei 
bunăstării lor fizice, sociale și mentale. O 
atenție deosebită ar trebui acordată 
bolilor cronice, precum cancerul, bolile 
cardiovasculare, diabetul și bolile 
respiratorii și mintale.

Or. en

Amendamentul 88
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să ofere un sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să ofere un sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
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consolidând competitivitatea industriilor 
din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

consolidând competitivitatea industriilor 
din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. Programele și 
proiectele pe această temă ar trebui să își 
coordoneze programele de cercetare și să 
utilizeze pe deplin infrastructurile de 
cercetare ale ESFRI. În scopul de a 
încuraja o coordonare strategică a 
cercetării și inovării în domeniul sănătății 
în cadrul programului Orizont 2020 și a 
promova cercetarea transnațională în 
domeniul medical, va fi instituit comitetul 
consultativ tematic pentru sănătate 
corespunzător. Această coordonare poate 
fi extinsă la alte programe și instrumente 
asociate cu această provocare. Acest efort 
european coordonat va spori capacitățile 
științifice și umane ale cercetării în 
domeniul sănătății.

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, comportamentali 
(inclusiv stilul de viață), precum și factori 
genetici, în sensul cel mai larg. Abordările
vor include studiul de cohortă pe termen 
lung și legătura acestuia cu datele obținute 
din cercetarea tehnologiilor cu denumiri 
care au sufixul „- omica” și alte metode.

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune și din 
întreaga lume. Vor fi studiați factorii de 
mediu, comportamentali (inclusiv stilul de 
viață), socioeconomici, precum și factori 
genetici, în sensul cel mai larg. Abordările 
vor include studiul de cohortă pe termen 
lung și legătura acestuia cu datele obținute 
din cercetarea tehnologiilor cu denumiri 
care au sufixul „- omica” și alte metode.

Or. en
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Justificare

Investițiile în sănătate la nivel global produc rezultate reale și o creștere a investițiilor vor 
aduce beneficii pentru sănătate nu doar în străinătate, ci și în UE. În lumea globală, nicio 
provocare majoră nu poate fi soluționată la nivel local sau chiar regional.

Amendamentul 90
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 1.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, și pe 
faptul că sunt întreprinse studii clinice și 
studii conexe.

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli, inclusiv boli asociate cu sărăcia, 
precum HIV/SIDA, tuberculoza, malaria 
și bolile neglijate. Aceasta se bazează pe o 
mai bună înțelegere a bolilor și a 
proceselor patologice și a epidemiilor 
ulterioare, și pe faptul că sunt întreprinse 
studii clinice și studii conexe.

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 1.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului în faza de 
prespitalizare, precum și în faza de 
spitalizare.
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Amendamentul 92
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 1.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
asociate cu sărăcia, neglijate, rare, grave 
și cronice și de a efectua intervenții 
medicale care depind de disponibilitatea 
medicamentelor antimicrobiene eficiente; 
și dezvoltarea de abordări globale complete 
pentru tratarea comorbidităților la toate 
vârstele și de evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității, atât 
în spital, cât și în afara acestuia.

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 1.16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni 
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia.

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni 
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia.

Este recunoscut la scară largă faptul că o 
planificare coordonată și strategică a 
cercetării în domeniul sănătății este 
necesară de urgență pentru a putea 
combate provocările majore în domeniul 
sănătății cu care se confruntă Europa. 
Coordonarea poate aborda fragmentarea 
și îmbunătăți utilizarea de resurse 
tehnologice și infrastructurale de către 
întreaga comunitate de cercetare asociată 
fiecărei zone tematice. Reușita și inovarea 
cercetării în domeniul sănătății impun și 
un angajament pe termen lung de a 
susține o cercetare de excelență.
O strategie determinată științific poate 
promova o Europă mai sănătoasă și mai 
productivă prin răspunsul la 
angajamentul generos al comunității 
europene biomedicale științifice și la 
oportunitățile și provocările oferite de 
rezultatele cercetării biomedicale, și 
anume, de perspectivele medicinei 
personalizate. Acțiunea strategică și 
asistența științifică de nivel înalt pot 
asigura de la început informații 
specializate privind politica, pot avansa 
procesul de inovare și competitivitatea, 
prin înțelegerea complexității ciclului de 
inovare și prin încurajarea participării 
mai multor cercetători de peste granițe și 
a economiilor bazate pe știință pentru 
sistemele naționale de sănătate.
Ca o primă etapă, un comitet consultativ 
științific de nivel înalt pentru cercetare în 
domeniul sănătății va fi instituit în scopul 
de a răspunde la nevoia urgentă de a 
încuraja o coordonare științifică 
strategică de cercetare în domeniul 
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sănătății în cadrul programului Orizont 
2020 și de promovare a cercetării 
medicale translaționale. Această 
coordonare strategică va avea ca scop 
definirea cercetării biomedicale și a 
programelor de interpretare bazate pe cel 
mai bun spirit de conducere științific și 
care ar trebui să asigure informații 
științifice specializate și să garanteze 
eficiența din punct de vedere al costului 
pentru sistemele naționale de sănătate.  
Coordonarea științifică strategică va avea 
ca scop, de asemenea, atragerea altor 
domenii ale cercetării științifice și 
tehnologice către oportunitățile oferite de 
cercetarea biomedicală modernă.
Prin stabilirea unei coordonări strategice 
interne în cadrul programului Orizont 
2020 în rândul problemelor legate de 
cercetarea în domeniul sănătății, 
comitetul consultativ va asigura și 
imboldul și instrumentele necesare pentru 
a promova interacțiunea și sinergiile la o 
scară mai largă. Se vor urmări 
convergența voluntară în rândul 
agențiilor naționale de finanțare și cu 
Comisia, privind obiectivele specifice, 
atunci când este cazul, precum și 
parteneriatul strategic specific, la nivelul 
Uniunii, între industrie, agențiile 
naționale și Comisie și convergența 
strategică la nivelul programului care 
implică organisme de reglementare și 
autorități naționale în domeniul sănătății.

Or. en

Amendamentul 94
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 1 – paragraful 1.16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.16a. Elaborarea de dispozitive medicale 
bazate pe simulare
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Scăderea costurilor de interclasare și a 
altor tehnologii cu denumiri care au 
sufixul „- omica” , precum și 
disponibilitatea echipamentelor de calcul 
de mare putere permit, pentru prima dată, 
în viitorul apropiat, dezvoltarea de modele 
de simulare asistate de calculator, 
mecanice și de dispozitive medicale de 
punere în aplicare a acestora, care va 
sprijini luarea de către medic a unei 
decizii în stabilirea tratamentului, pe baza 
dovezilor și a simulării prealabile 
utilizare, precum și a tehnologiilor de 
elaborare a unor medicamente mai noi și 
mai ieftine. Medicina de precizie devine 
posibilă cu scopul suprem de a vindeca 
boli doar prin tratarea și reducerea 
creșterii ratei cheltuielilor pentru 
asistența medicală.

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

2. Provocări europene ale bioeconomiei: 
securitate și siguranță alimentară, 
agricultură și silvicultură durabile, 
cercetare marină și maritimă

Or. en

Amendamentul 96
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
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mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi o mai bună înțelegere a 
legăturilor complexe între agricultură și 
silvicultură și ciclul hidrologic, 
conducând la opțiuni mai bune pentru 
integrarea obiectivelor agronomice și de 
mediu în producția durabilă, astfel: 
creșterea productivității și eficienței 
resurselor din agricultură; reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); 
reducerea scurgerilor de nutrienți din 
terenurile cultivate în mediile terestre și 
acvatice; scăderea dependenței de 
importurile de proteine de origine vegetală 
în Europa; mărirea nivelului biodiversității 
în sistemele de producție primară.

Or. en

Amendamentul 97
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile vor consolida productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a 
plantelor, animalelor și sistemelor de 
producție, de a face față condițiilor 
meteorologice/de mediu în rapidă 
schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține. Inovațiile 
rezultate din cercetare vor contribui la 
trecerea la un consum redus de energie și 
emisii scăzute și economie cu nivel scăzut 
de deșeuri, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
hrană pentru animale. Pe lângă contribuția 
la securitatea alimentară vor fi create noi 

Activitățile vor consolida productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a 
plantelor, animalelor și sistemelor de 
producție, de a face față condițiilor 
meteorologice/de mediu în rapidă 
schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține, în special 
a apei. Inovațiile rezultate din cercetare vor 
contribui la trecerea la un consum redus de 
energie și emisii scăzute și economie cu 
nivel scăzut de deșeuri, de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare cu produse 
alimentare și hrană pentru animale. Pe 
lângă contribuția la securitatea alimentară 
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oportunități pentru utilizarea biomasei și 
subproduselor din agricultură și silvicultură 
pentru o gamă largă de aplicații 
nealimentare.

vor fi create noi oportunități pentru 
utilizarea biomasei și subproduselor din 
agricultură și silvicultură pentru o gamă 
largă de aplicații nealimentare.

Or. en

Amendamentul 98
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Agricultura 
irigată merită o atenție specială deoarece, 
de regulă, este asociată cu o mobilizare 
mai intensă a resurselor de apă și cu 
construcția unei infrastructuri care are 
un potențial impact asupra ecosistemelor.  
Trebuie considerată utilizarea adecvată a 
apelor reziduale tratate ca mijloc de 
sporire a eficienței producției și adaptarea 
la schimbările climatice, asigurând în 
același timp sustenabilitatea și rezistența 
la deficitul de apă pentru irigarea 
agricolă. Reducerea scurgerilor de 
nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice, evitând 
răspândirea poluării prin intermediul apei 
freatice care se întoarce în suprafețele de 
apă, este cu precădere importante. 
Ameliorarea genetică a plantelor și a 
animalelor pentru a obține caracteristici de 
adaptare și productivitate va avea nevoie 
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Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

de toate abordările adecvate ale 
reproducției convenționale și moderne și de 
o mai bună utilizare a resurselor genetice. 
O atenție deosebită va fi acordată 
gestionării solurilor în exploatație pentru 
creșterea fertilității terenurilor ca bază 
pentru productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 99
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
depozitarea și redistribuirea apei, peisajul, 
reducerea eroziunii și captarea 
carbonului/reducerea efectelor emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Activitățile de 
cercetare vor sprijini asigurarea acestor 
bunuri și servicii publice, prin furnizarea 
de soluții de gestionare, instrumente de 
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decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

asistență decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective.
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice. Aceasta 
impune, de asemenea, o gestionare 
integrată a surselor naturale și alternative 
de apă (de exemplu, a apei reziduale 
tratate) pentru irigație (agricultură, peisaj 
și silvicultură), 
reconstruirea/consolidarea mediului, 
combaterea incendierii pădurilor, 
activitățile recreaționale și aprovizionarea 
publică.

Or. en

Amendamentul 100
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de oportunități pentru 
comunitățile rurale va fi mobilizată prin 
consolidarea capacității lor pentru 
producția primară și furnizarea de servicii 
ecosistemice, precum și prin deschiderea 
de căi pentru producția de produse noi și 
diversificate (produse alimentare, hrană 
pentru animale, materiale, energie), care 
răspund cererii crescânde de sisteme de 
livrare la distanțe scurte, cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Cercetarea socio-
economică împreună cu dezvoltarea de noi 
concepte și inovări instituționale este 
necesară pentru a asigura coeziunea 
economică a zonelor rurale și pentru a 

Dezvoltarea de oportunități pentru 
comunitățile rurale va fi mobilizată prin 
consolidarea capacității lor pentru 
producția primară și furnizarea de servicii 
ecosistemice, precum și prin deschiderea 
de căi pentru producția de produse noi și 
diversificate (produse alimentare, hrană 
pentru animale, materiale, energie), care 
răspund cererii crescânde de sisteme de 
livrare la distanțe scurte, cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Cercetarea 
socioeconomică împreună cu dezvoltarea 
de noi concepte și inovări instituționale 
este necesară pentru a asigura coeziunea 
economică a zonelor rurale și pentru a 
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preveni marginalizarea economică și 
socială, pentru a promova diversificarea 
activităților economice (inclusiv sectorul 
serviciilor), pentru a asigura relațiile 
corespunzătoare între zonele rurale și cele 
urbane, pentru a facilita schimbul de 
cunoștințe, activitățile demonstrative, 
inovarea și diseminarea, precum și pentru a 
încuraja gestionarea participativă a 
resurselor. De asemenea, este necesar să se 
caute modalități în care bunuri publice din 
zonele rurale pot fi transformate în 
beneficii socio-economice locale/regionale. 
Nevoile de inovare definite la nivel local și 
regional vor fi completate de acțiuni de 
cercetare trans-sectoriale la nivel 
interregional și european. Prin furnizarea 
instrumentelor analitice, indicatorilor, 
modelelor și activităților orientate spre 
viitor necesare, proiectele de cercetare vor 
sprijini factorii de decizie și alți actori 
implicați în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea strategiilor 
relevante, politicilor și legislației, nu numai 
pentru zonele rurale, ci și pentru întreaga 
bioeconomie. Instrumente și date sunt, de 
asemenea, necesare pentru a permite buna 
derulare a procedurilor de evaluare a 
posibilelor compromisuri între diferitele 
tipuri de utilizare a resurselor (teren, apă și 
alți factori de producție agricolă) și 
produse bioeconomice. Vor fi abordate
evaluarea socio-economică și comparativă 
a sistemelor de agricultură/silvicultură și 
performanța în ceea ce privește 
durabilitatea.

preveni marginalizarea economică și 
socială, pentru a promova diversificarea 
activităților economice (inclusiv sectorul 
serviciilor), pentru a asigura relațiile 
corespunzătoare între zonele rurale și cele 
urbane, pentru a facilita schimbul de 
cunoștințe, activitățile demonstrative, 
inovarea și diseminarea, precum și pentru a 
încuraja gestionarea participativă a 
resurselor. De asemenea, este necesar să se 
caute modalități în care bunuri publice din 
zonele rurale pot fi transformate în 
beneficii socioeconomice locale/regionale. 
Nevoile de inovare definite la nivel local și 
regional vor fi completate de acțiuni de 
cercetare trans-sectoriale la nivel 
interregional și european. Prin furnizarea 
instrumentelor analitice, indicatorilor, 
modelelor și activităților orientate spre 
viitor necesare, proiectele de cercetare vor 
sprijini factorii de decizie și alți actori 
implicați în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea strategiilor 
relevante, politicilor și legislației, nu numai 
pentru zonele rurale, ci și pentru întreaga 
bioeconomie. Instrumente și date, inclusiv 
cele care au fost dezvoltate și colectate în 
cadrul procesului de punere în aplicare a 
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei1,
sunt, de asemenea, necesare pentru a 
permite buna derulare a procedurilor de 
evaluare a posibilelor compromisuri între 
diferitele tipuri de utilizare a resurselor 
(teren, apă și alți factori de producție 
agricolă) și produse bioeconomice 
Evaluarea socioeconomică și comparativă 
a sistemelor de agricultură/silvicultură și 
performanța în ceea ce privește 
durabilitatea va fi evaluată utilizând 
criterii sociale, economice și ecologice.

_______________
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 101
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 
utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi 
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și produse diversificate, sigure, 
la prețuri rezonabile și de înaltă calitate. 
Acest lucru va întări potențialul de inovare 
al lanțului european de aprovizionare cu 
alimente, îi va spori competitivitatea, va 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și va permite industriei alimentare 
europene să se adapteze la schimbări. Alte 
aspecte de abordat sunt trasabilitatea, 
logistica și serviciile, factorii socio-
economici, rezistența lanțului alimentar la 
schimbările de mediu și climatice, precum 
și limitarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, 
reutilizarea apei, reducerea deșeurilor, 
valorizarea subproduselor și utilizarea sau 
eliminarea în siguranță a subproduselor de 
origine animală. Vor fi generate procese 
inovatoare și durabile, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și produse 
diversificate, sigure, la prețuri rezonabile și 
de înaltă calitate. Acest lucru va întări 
potențialul de inovare al lanțului european 
de aprovizionare cu alimente, îi va spori 
competitivitatea, va genera creștere 
economică și locuri de muncă și va permite 
industriei alimentare europene să se 
adapteze la schimbări. Alte aspecte de 
abordat sunt trasabilitatea, logistica și 
serviciile, inclusiv lipsa apei și degradarea 
calității apei potabile, factorii 
socioeconomici, rezistența lanțului 
alimentar la schimbările de mediu și 
climatice, precum și limitarea impactului 
negativ pe care îl au activitățile lanțului 
alimentar și alimentația și sistemele de 
producție în schimbare asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 102
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Una dintre caracteristicile principale ale 
resurselor acvatice vii este aceea că sunt 
regenerabile iar exploatarea durabilă a 
acestora depinde de înțelegerea 
aprofundată și de un înalt grad de calitate și 
productivitate a ecosistemelor acvatice. 
Scopul global este de a exploata în mod 
durabil resursele acvatice vii pentru a 
maximiza beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Aceasta include 
necesitatea de a optimiza contribuția 
durabilă a pescuitului și acvaculturii la 
securitatea alimentară în contextul 
economiei globale și de a reduce
dependența Uniunii de importurile de 
fructe de mare (aproximativ 60% din 
totalul consumului alimentar maritim 
european depinde de import, Uniunea fiind 
cel mai mare importator mondial de 
produse piscicole), și de a stimula 
biotehnologiile marine pentru a alimenta o 
creștere economică albastră. În 
conformitate cu cadrele politicii actuale, 
activitățile de cercetare vor sta la baza 
abordării ecosistemice a gestionării și 
exploatării resurselor naturale, și 
„ecologizarea” din sectoarele implicate.

Una dintre caracteristicile principale ale 
resurselor acvatice vii este aceea că sunt 
regenerabile iar exploatarea durabilă a 
acestora depinde de înțelegerea 
aprofundată și de un înalt grad de calitate și 
productivitate a ecosistemelor acvatice. 
Scopul global este de a exploata în mod 
durabil resursele acvatice vii pentru a 
maximiza beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele,
mările, râurile și alte suprafețe de apă ale 
Europei. Aceasta include necesitatea de a 
optimiza contribuția durabilă a pescuitului 
și acvaculturii la securitatea alimentară în 
contextul economiei globale, de a reduce 
în special dependența Uniunii de 
importurile de fructe de mare (aproximativ 
60% din totalul consumului alimentar 
maritim european depinde de import, 
Uniunea fiind cel mai mare importator 
mondial de produse piscicole), și de a 
stimula biotehnologiile marine pentru a 
alimenta o creștere economică albastră. 
Cunoștințele tehnologice și științifice 
transversale în domeniul marin și maritim 
vor fi abordate având în vedere 
deblocarea potențialului mărilor și al 
apelor interne din gama de industrii 
marine și maritime, protejând în același 
timp mediul și adaptându-se la 
schimbările climatice. În conformitate cu 
cadrele politicii actuale, activitățile de 
cercetare vor sta la baza abordării 
ecosistemice a gestionării și exploatării 
resurselor naturale, și „ecologizarea” din 
sectoarele implicate.

Or. en

Amendamentul 103
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 2 – subpunctul 2.4 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4. Industrii bazate pe conceptul bio 
durabile și competitive 

2.4. Industrii bazate pe conceptul bio 
durabile și competitive și sprijinirea 
dezvoltării unei bioeconomii europene

Or. en

Amendamentul 104
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin utilizare durabilă 
și inteligentă

3.1. Reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin utilizare sigură,
durabilă și inteligentă

Or. en

Amendamentul 105
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea clădirilor noi și existente cu 
emisii aproape de zero, a unei industrii 
foarte eficiente și a preluării în masă de 
către întreprinderi, persoane fizice, 
comunități și orașe/municipalități a unor 
soluții de eficiență energetică va necesita 
nu doar progresul tehnologic, ci și soluții 
de natură netehnologică, cum ar fi noile 
servicii de consultanță, finanțare și servicii 
de gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
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mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

Or. en

Amendamentul 106
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și 
eliminarea risipei de energie, asigurând în 
același timp serviciile de care societatea și 
economia au nevoie, necesită nu numai 
introducerea pe piață a unor produse și 
servicii mai numeroase, mai eficiente, mai 
inteligente și ecologice și competitive din 
punct de vedere al costurilor, dar și 
integrarea componentelor și dispozitivelor 
astfel încât să coopereze în vederea 
optimizării utilizării energetice globale a 
clădirilor, serviciilor și industriei.

Reducerea consumului de energie și 
eliminarea risipei de energie, asigurând în 
același timp serviciile de care societatea și 
economia au nevoie, necesită nu numai 
introducerea pe piață a unor produse și 
servicii mai numeroase, mai eficiente, mai 
inteligente, sigure, ecologice și 
competitive din punct de vedere al 
costurilor, dar și integrarea componentelor 
și dispozitivelor astfel încât să coopereze în 
vederea optimizării utilizării energetice 
globale a clădirilor, serviciilor și industriei.

Or. en

Amendamentul 107
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
același timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
același timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
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adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, integrarea 
surselor regenerabile în mediul construit,
sisteme de alimentare cu energie electrică 
și de aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

Or. en

Amendamentul 108
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 109
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare privind procesele de fabricație și
produsele de performanță mai înaltă, 
activități demonstrative și testarea 
producției de serie în vederea 
implementării la scară largă și cercetare pe 
termen lung privind tehnologiile noi.
Soluțiile inovatoare de integrare de 
sisteme ar trebui implementate până în 
2020. Se va pune accentul pe dezvoltarea 
și pe demonstrarea unei interfețe 
îmbunătățite a rețelei (stocare în cadrul 
rețelei și invertoare active care să 
furnizeze servicii pentru exploatarea 
sistemului de energie electrică) și pe o 
interfață îmbunătățită a clădirilor 
[module PV multifuncționale avansate și 
elemente de echilibru al sistemului (BoS –
balance of system) cu funcționalități 
specifice pentru integrarea în clădiri].

Or. en

Amendamentul 110
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru CSP, se va pune accentul pe Pentru CSP, se va pune accentul pe 
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dezvoltarea de modalități de creștere a 
eficienței, reducând totodată costurile și 
impactul asupra mediului, care să permită
o extrapolare industrială a tehnologiilor 
demonstrate prin construirea de centrale 
energetice „primele din acest tip”. Vor fi 
testate soluții de a combina eficient 
producția de energie electrică solară cu 
desalinizarea apei.

dezvoltarea de modalități de creștere a 
eficienței și a capacității de dispecerizare, 
prin stocare și hibridizare, reducând 
totodată costurile și impactul asupra 
mediului. Pe lângă subiectele de cercetare, 
obiectivul este de a promova o extrapolare 
industrială a tehnologiilor demonstrate prin 
construirea de centrale energetice „primele 
din acest tip”. Vor fi o prioritate soluțiile
de a combina eficient producția de energie 
electrică solară cu alte surse regenerabile 
precum biomasa în centralele hibride care 
vor permite o generare fermă a energiei 
electrice sau atingerea alte scopuri 
precum desalinizarea apei.

Or. en

Amendamentul 111
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Text mutat la punctul 3.2.4c.

Amendamentul 112
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

ridicată și depuneri organice precum și 
activități demonstrative în condițiile 
diverse care se găsesc în apele europene.
Pe lângă instalațiile-pilot, proiectele de 
demonstrație ar trebui să includă sisteme 
adecvate de gestionare bazate pe 
informații generate de instrumentele de 
monitorizare și de prognoză, având ca 
scop protejarea activelor.

Or. en

Amendamentul 113
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.4a. Stocarea energiei din surse 
regenerabile
Odată cu implementarea crescândă a 
energiei din surse regenerabile, cererea 
privind stocarea surselor regenerabile 
intermitente devine din ce în ce mai 
importantă. Dezvoltarea tehnologiilor de 
stocare va deveni obligatorie atât pentru 
stocarea pe termen scurt (rezerva minut 
de reglaj terțiar al rețelei), cât și pentru 
aplicațiile pe termen lung, de la stocarea 
orară la stocarea sezonieră. Intervalul 
temporal mare impune o gamă largă de 
tehnologii. Obiectivul este de a dezvolta 
diferite rute utilizând stocarea electrică 
(de exemplu, supercondensatoare, diferite 
tipuri de baterii), stocarea mecanică (de 
exemplu, volanți, aer comprimat 
adiabatic) și stocarea chimică (de 
exemplu, generare de hidrogen prin 
electroliză flexibilă, conversie în gaz 
metan sau alte hidrocarburi). Aici, 
primele rute (stocarea electrică și 
mecanică) vizează mai ales stocarea pe 
termen scurt, datorită eficienței ridicate a 
acestora la conversie. De asemenea, 
eficiența tur-retur este mai scăzută, 
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ultima rută, denumită „energie-gaz”, 
oferind un potențial enorm nu numai 
pentru stocarea de energie pe termen 
lung. Aceasta permite și integrarea 
stocării energiei în producția de 
combustibili alternativi pentru transport 
(aerian) și în producția de substanțe 
chimice. În final, tehnologia „energie-
gaz” asigură cel mai mare potențial 
pentru utilizarea CO2 (CUC), prin 
utilizarea hidrogenului din electroliza 
pentru transformarea CO2 în gaz metan. 
Hidroenergia bazată pe stocarea apei și pe 
sisteme reversibile poate juca, de 
asemenea, un rol important în ceea ce 
privește consolidarea altor forme de 
energie din surse regenerabile care nu pot 
fi stocate, în vederea atingerii valorilor de 
vârf ale cererii.

Or. en

Amendamentul 114
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.4b. Producția descentralizată de 
energie
Producția distribuită de energie, precum 
microgenerarea de energie electrică, 
joacă un rol important în regiunile izolate 
interne și în insule. Va fi continuată 
analiza soluțiilor adecvate pentru 
producția de energie și gestionarea 
sistemelor energetice.
Vor fi promovate activitățile de cooperare 
internațională cu țările în curs de 
dezvoltare cu privire la reducerea 
sărăciei.

Or. en
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Amendamentul 115
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.4c. Dezvoltarea de tehnologii 
competitive și sigure din punct de vedere 
ecologic pentru captarea, transportul, 
stocarea și utilizarea CO2

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune care trebuie să 
fie larg implementată la scară comercială 
la nivel mondial pentru a face față 
provocării pe care o reprezintă producția 
de energie electrică fără emisii de carbon 
și industria cu emisii reduse de carbon 
până în 2050. Obiectivul este de a 
minimiza costul suplimentar al CSC în 
sectorul energetic pentru centralele care 
utilizează gaz și cărbune în comparație cu 
centralele fără CSC echivalente și 
instalațiile industriale mari consumatoare 
de energie.
În plus, captarea și utilizarea dioxidului 
de carbon (CUC) oferă potențial pentru 
aplicații cu valoare adăugată ale 
dioxidului de carbon captat din centralele 
electrice și din instalațiile industriale. 
Demonstrarea și dezvoltarea rutelor de 
reutilizare a CO2 captat vor face ca 
tehnologiile de captare a dioxidului de 
carbon să devină mai durabile și vor 
crește nivelul de acceptare din partea 
publicului privind tehnologiile CSC și 
CUC în viitor. Va fi analizată capacitatea 
sistemelor și a tehnologiilor CUC de a 
transforma CO2 în produse precum 
substanțe chimice, fertilizatori, 
combustibili și biouleiuri.
Vor fi analizate noi tehnologii de stocare, 
inclusiv stocarea în produse chimice 
(dioxid de carbon-produse chimice), 
producția bazată pe gaz de sinteză de 
combustibili pentru stocare, precum și 
dezvoltarea de tehnologii de gazificare 
rentabile și tolerante la combustibili, care 
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sunt esențiale pentru aceste sisteme. În 
plus, trebuie dezvoltată rapid o 
infrastructură fiabilă de CO2, având în 
vedere că cele mai multe dintre centralele 
electrice care utilizează combustibili fosili 
și alte surse de CO2 nu vor fi aproape de 
zonele de stocare.
Va fi acordat un sprijin în special pentru 
a demonstra lanțul CSC sau CUC complet 
pentru o gamă reprezentativă de diferite 
opțiuni tehnologice de captare, utilizare, 
transport și stocare. Acestea vor fi însoțite 
de activități de cercetare în vederea 
asigurării de tehnologii energetice și de 
captare mai eficiente, de componente 
îmbunătățite, de sisteme și procese 
integrate pentru centralele electrice pe 
bază de combustibili fosili și pentru alte 
industrii cu emisii puternice de carbon 
care vor intra în exploatare după 2020. În 
plus, vor fi derulate activități de cercetare 
privind stocarea geologică sigură și 
soluțiile raționale pentru utilizarea CO2
captat pentru a permite implementarea 
comercială a tehnologiilor CSC și CUC.

Or. en

Amendamentul 116
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Există o serie de noi opțiuni cu potențial pe 
termen lung, cum ar fi carburantul pe bază 
de pulberi metalice, carburant din 
microorganisme fotosintetice (în apă și sol) 
și din medii care imită procesul de 
fotosinteză. Aceste noi drumuri ar putea 
oferi potențial pentru o conversie mai 
eficientă a energiei, tehnologii mai 
competitive din punct de vedere energetic 
și mai durabile și „procese de emisie a 
gazelor cu efect de seră aproape neutre, 

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

„procese de emisie a gazelor cu efect de 
seră aproape neutre, care nu se află în 
concurență pentru terenuri agricole. Va fi 
acordat un sprijin în special pentru a aduce 
aceste tehnologii noi și altele potențiale de 
la scară de laborator la nivel de activități 
demonstrative în vederea demonstrației 
înainte de comercializare până în 2020.

Or. en

Amendamentul 117
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4a. Centrale electrice pe bază de 
combustibili fosili flexibile și eficiente 
care să permită integrarea surselor 
regenerabile intermitente
Centralele electrice pe bază de 
combustibili fosili flexibile și eficiente 
sunt în continuare esențiale pentru 
asigurarea stabilității rețelei și a 
securității aprovizionării cu energie. Într-
o perioadă de tranziție, în care se 
realizează trecerea la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, ne 
confruntăm cu provocarea de a ajunge la 
un echilibru între energia electrică 
obținută din surse regenerabile variabile 
cu energia electrică generată de centralele 
electrice convenționale flexibile. 
Centralele electrice convenționale sunt 
proiectate în prezent să funcționeze la 
încărcare de bază, în timp ce, pentru a 
susține energia din surse regenerabile, 
acestea vor funcționa adesea la încărcare 
parțială. Astfel, acestea sunt mai puțin 
eficiente, având impact asupra emisiilor.
Este nevoie de cercetare pentru a optimiza 
flexibilitatea și eficiența centralelor 
electrice convenționale la exploatarea cu 
încărcare parțială, asigurând astfel 
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disponibilitatea unei susțineri flexibile și 
eficiente pentru a însoți și a sprijini 
creșterea energiei din surse regenerabile 
și permițând gradual o integrare mai 
mare a energiei electrice din surse 
regenerabile în rețea.

Or. en

Amendamentul 118
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 119
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 3 – subpunctul 3.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul din obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 

Stabilirea priorităților pentru punerea în 
aplicare a activităților în această provocare 
este condusă de necesitatea de a consolida 
dimensiunea europeană de cercetare și 
inovare în domeniul energetic și inovarea. 
Unul din obiectivele principale va fi 
sprijinirea punerii în aplicare a agendei de 
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cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET)24, pentru a atinge 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 
Calendarele și programele de punere în 
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 
principiu de bază pentru stabilirea 
priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii.

cercetare și inovare stabilită în Planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET)24, pentru a atinge 
obiectivele Uniunii Europene în domeniul 
energiei și al schimbărilor climatice. 
Calendarele și programele de punere în 
aplicare a Planului SET vor oferi un punct 
de plecare valoros pentru formularea de 
programe de lucru. Structura de guvernanță 
a Planului SET va fi utilizată drept 
principiu de bază pentru stabilirea 
priorităților strategice și coordonarea 
cercetării și inovării în domeniul energetic 
la nivelul Uniunii. Contribuția industriei 
la guvernanța inițiativelor industriale 
europene (IIE) va fi luată în considerare 
în mod formal și transparent în ceea ce 
privește prioritățile de finanțare a 
instrumentelor identificate în planurile de 
implementare a IIE.

Or. en

Amendamentul 120
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – subpunctul 4.1.1 – paragraful 1 
– litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 121
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 122
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

reconfigurarea călătoriilor între modurile 
de transport. Noile aplicații de poziționare, 
de navigație, de sincronizare, posibile prin 
intermediul sistemelor de navigație prin 
satelit Galileo și EGNOS, sunt factori 
determinanți în atingerea acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 123
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2 
– litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Tehnologiile inovatoare de gestionare a 
traficului aerian vor contribui la o 
schimbare radicală în ceea ce privește 
siguranța și eficiența, în contextul unei 
creșteri rapide a cererii, la îmbunătățirea 
punctualității, la reducerea timpului 
petrecut în aeroporturi, pentru proceduri 
legate de zboruri și pentru o rezistență 
sporită a sistemului de transport aerian. 
Punerea în aplicare și dezvoltarea în 
continuare a „cerului unic european” va fi 
sprijinită cu soluții pentru creșterea 
automatizării și autonomiei în gestiunea 
traficului aerian și controlul aeronavelor, o 
mai bună integrare a componentelor 
aeriene și terestre și noi soluții pentru 
deplasarea eficientă și fără întreruperi de 
călători și de marfă pe ansamblul 
sistemului de transport.

(a) Tehnologiile inovatoare de gestionare a 
traficului aerian vor contribui la o 
schimbare radicală în ceea ce privește 
siguranța și eficiența, în contextul unei 
creșteri rapide a cererii, la îmbunătățirea 
punctualității, la reducerea timpului 
petrecut în aeroporturi, pentru proceduri 
legate de zboruri și pentru o rezistență 
sporită a sistemului de transport aerian. 
Sistemele de navigație inovatoare, care 
utilizează ca pârghie GNSS european, 
precum EGNOS, vor optimiza abordările 
de aterizare, vor crește siguranța 
zborurilor și vor reduce consumul de 
combustibil, având ca rezultat o mai bună 
utilizare a marilor aeroporturi și 
permițând o exploatare completă a celor 
mici. Punerea în aplicare și dezvoltarea în 
continuare a „cerului unic european” va fi 
sprijinită cu soluții pentru creșterea 
automatizării și autonomiei în gestiunea 
traficului aerian și controlul aeronavelor, o 
mai bună integrare a componentelor 
aeriene și terestre și noi soluții pentru 
deplasarea eficientă și fără întreruperi de 
călători și de marfă pe ansamblul 
sistemului de transport.

Or. en
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Amendamentul 124
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2 
– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Pentru transportul rutier și feroviar, 
optimizarea gestionării rețelei va conduce 
la o utilizare mai eficientă a 
infrastructurilor și va facilita operațiunile 
transfrontaliere. Sisteme de cooperare 
complete de informare și de gestionare a 
traficului rutier vor fi dezvoltate, bazate pe 
comunicarea de la vehicul la vehicul și de 
la vehicul la infrastructură.

(c) Pentru transportul rutier și feroviar, 
optimizarea gestionării rețelei va conduce 
la o utilizare mai eficientă a 
infrastructurilor și va facilita operațiunile 
transfrontaliere. Sisteme de cooperare 
complete de informare și de gestionare a 
traficului rutier vor fi dezvoltate, bazate pe 
comunicarea de la vehicul la vehicul și de 
la vehicul la infrastructură și pe sistemele 
europene de navigație prin satelit.

Or. en

Amendamentul 125
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 126
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a cauzelor și 
evoluției schimbărilor climatice și 
previziuni mai exacte privind schimbările 
climatice sunt esențiale pentru societate 
pentru a proteja vieți, bunuri și 
infrastructuri și pentru a asigura 
eficacitatea procesului de luare a deciziilor. 
Este esențial să se continue îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe științifice cu privire la 
factorii schimbărilor climatice, procesele, 
mecanismele și reacțiile de răspuns, 
asociate cu funcționarea oceanelor, a 
ecosistemelor terestre și a atmosferei. Va fi 
sprijinită creșterea preciziei previziunilor 
climatice la scări spațiale și temporale 
pertinente prin elaborarea unor scenarii și 
modele mai exacte, inclusiv modele ale 
sistemului terestru complet cuplate.

O mai bună înțelegere a cauzelor și 
evoluției schimbărilor climatice și 
previziuni mai exacte privind schimbările 
climatice sunt esențiale pentru societate 
pentru a proteja vieți, activități economice, 
bunuri și infrastructuri și pentru a asigura 
eficacitatea procesului de luare a deciziilor. 
Este esențial să se continue îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe științifice cu privire la 
factorii schimbărilor climatice, procesele, 
mecanismele și reacțiile de răspuns, 
asociate cu funcționarea oceanelor, a 
ecosistemelor terestre și a atmosferei, 
precum și a regiunilor polare. Va fi 
sprijinită creșterea preciziei previziunilor 
climatice la scări spațiale și temporale 
pertinente prin elaborarea unor scenarii și 
modele mai exacte, inclusiv modele ale 
sistemului terestru complet cuplate.

Or. en

Amendamentul 127
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 

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

pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. De exemplu, schimbările 
climatice ar putea crește apariția de 
fenomene hidrologice extreme (inundații 
și secete), având impact major asupra 
resurselor de apă, a ecosistemelor și a 
durabilității activităților economice 
cunoscute în prezent. Impactul asupra 
disponibilității apei este relevant în mod 
special. În multe regiuni din Uniune, 
deficitul se va intensifica și va apărea o 
distribuție și mai neregulată în timp și 
spațiu, impunând noi forme de gestionare.
Se va pune accentul pe ecosistemele 
naturale cele mai valoroase și pe mediile 
construite, precum și pe principalele 
sectoare ale societății, ale culturii și 
economiei în întreaga Europă. Acțiunile 
vor studia impactul și riscurile în creștere 
pentru sănătatea umană apărute în urma 
schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv caracteristicile specifice ale 
insulelor și ale regiunilor ultraperiferice 
și protecția și adaptarea resurselor naturale 
și a ecosistemelor, precum și efectele 
conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale, costurile
și riscurile posibile ale soluțiilor de 
geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
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viață ale grupurilor vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 128
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a trece până în 2050 la o economie
competitivă a UE, cu o utilizare mai 
eficientă a resurselor și rezistentă la 
schimbările climatice, Uniunea trebuie să 
definească strategii eficace de reducere a 
emisiilor pe termen lung și va progresa 
mult în capacitatea sa de a inova. 
Cercetarea va evalua riscurile, 
oportunitățile și impactul în domeniile 
socioeconomice și de mediu, ale măsurilor 
de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice. Cercetarea va susține elaborarea 
și validarea unor noi modele climatice-
energetice-economice ținând cont de 
instrumentele economice și externalitățile 
corespondente, în scopul testării măsurilor 
de atenuare și tehnologiilor cu emisii 
reduse de CO2, la scări diferite și în 
sectoare cheie ale economiei și societății 
atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
mondial. Acțiuni vor fi întreprinse pentru a 
facilita inovarea tehnologică, instituțională 
și socioeconomică, prin îmbunătățirea 
legăturilor dintre cercetare și aplicare și 
între antreprenori, utilizatorii finali, 
cercetători și instituții din domeniul 
cunoașterii.

Pentru a trece până în 2050 la o societate
competitivă a UE, cu o utilizare mai 
eficientă a resurselor și rezistentă la 
schimbările climatice, Uniunea trebuie să 
definească strategii eficace de reducere a 
emisiilor pe termen lung și va progresa 
mult în capacitatea sa de a inova. 
Cercetarea va evalua riscurile, 
oportunitățile și impactul în domeniile 
socioeconomice și de mediu, ale măsurilor 
de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice. Cercetarea va susține elaborarea 
și validarea unor noi modele climatice-
energetice-economice ținând cont de 
instrumentele economice și externalitățile 
corespondente, în scopul testării măsurilor 
de atenuare și tehnologiilor cu emisii 
reduse de CO2, la scări diferite și în 
sectoare cheie ale economiei și societății 
atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
mondial. Acțiuni vor fi întreprinse pentru a 
facilita inovarea tehnologică, instituțională 
și socioeconomică, prin îmbunătățirea 
legăturilor dintre cercetare și aplicare și 
între antreprenori, utilizatorii finali, 
cercetători și instituții din domeniul 
cunoașterii. Gestionarea eficace și 
eficientă a apei va juca în mod necesar un 
rol-cheie ca o componentă a politicilor de 
atenuare. Zonele semiaride și zonele 
supuse stresului hidric se vor extinde și 
vor fi serios afectate de schimbările 
climatice. Reducerea disponibilității apei, 
creșterea frecvenței și a intensității 
evenimentelor extreme și, în principal, o 
distribuție mai neregulată a 
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disponibilității apei vor impune practici 
foarte eficiente de gestionare a apei, o mai 
bună gestionare a cererii și, în anumite 
cazuri, o creștere a capacității de stocare a 
apei în vederea creșterii producției sigure 
de apă. Este nevoie de cercetare privind 
modalitatea de minimizare a impacturilor 
asupra mediului ale unor astfel de măsuri 
de atenuare.

Or. en

Amendamentul 129
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2. Gestionarea sustenabilă a resurselor 
naturale și a ecosistemelor

5.2. Protecția mediului, gestionarea
sustenabilă a resurselor naturale, a apei, a 
biodiversității și a ecosistemelor

Or. en

Amendamentul 130
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile se confruntă cu o provocare 
majoră pentru a stabili un echilibru durabil 
între nevoile umane și mediu. Resursele 
naturale, inclusiv apa, aerul, biomasa, 
solurile fertile, biodiversitatea, 
ecosistemele și serviciile pe care le oferă 
acestea, susțin funcționarea economiei și 
calitatea vieții în Europa și în lume. La 
nivel mondial, oportunitățile de afaceri 
legate de resursele naturale ar trebui să 
depășească 2 000 miliarde EUR până în 
anul 2050. În ciuda acestui fapt, 
ecosistemele din Europa și la nivel mondial 
sunt degradate dincolo de capacitatea 

Societățile se confruntă cu o provocare 
majoră pentru a stabili un echilibru durabil 
între nevoile umane și mediu. Resursele 
naturale, inclusiv apa, aerul, biomasa, 
solurile fertile, pădurile, biodiversitatea, 
ecosistemele și serviciile pe care le oferă 
acestea, susțin funcționarea economiei și 
calitatea vieții în Europa și în lume. La 
nivel mondial, oportunitățile de afaceri 
legate de resursele naturale ar trebui să 
depășească 2 000 miliarde EUR până în 
anul 2050. În ciuda acestui fapt, 
ecosistemele din Europa și la nivel mondial 
sunt degradate dincolo de capacitatea 
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naturii de a le regenera și resursele naturale 
și de mediu sunt supraexploatate. De 
exemplu, 1 000 km² de soluri dintre cele 
mai fertile și ecosisteme se pierd în fiecare 
an în Uniune, în timp ce un sfert din apele 
dulci sunt irosite. Menținerea acestor 
modele nu este o opțiune. Cercetarea 
trebuie să contribuie la inversarea 
tendințelor care dăunează mediului și la 
garantarea faptului că ecosistemele 
continuă să asigure resursele, bunuri și 
servicii care sunt esențiale pentru 
bunăstarea și prosperitatea economică.

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

Or. en

Amendamentul 131
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Pentru a realiza acest lucru, cercetarea și 
inovarea se vor concentra asupra 
următoarelor:

Or. en

Amendamentul 132
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile societății riscă să declanșeze 
modificări ale mediului care sunt 
ireversibile și care alterează caracterul 

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

ecosistemelor. Este vital să anticipeze 
aceste riscuri prin evaluarea, monitorizarea 
și prognozarea impactului activităților 
umane asupra mediului, și a schimbărilor 
mediului asupra bunăstării umane. O mai 
bună înțelegere a determinanților de 
mediu ai sănătății și bunăstării și a 
mecanismelor de mediere este necesară 
pentru a furniza dovezi în vederea 
elaborării unor strategii eficiente de 
protecție a sănătății și pentru a furniza 
informații pentru programele și politicile 
Uniunii.

Atunci când aspectele sociale, economice 
și de mediu contribuie la o schimbare 
generală precum fenomenele de incendiu 
forestier, îmbunătățirea cunoștințelor 
reprezintă o preocupare fundamentală. O 
mai bună înțelegere a fenomenelor fizice 
și sociale care duc la izbucnirea de 
incendii de pădure este o nevoie de 
importanță capitală. Simularea, 
colectarea și analiza de date sunt 
fundamentale pentru a alimenta sistemele 
de susținere a deciziilor bazate pe 
cercetare ca modalitate primordială de a 
preveni incendiile forestiere și de a crește 
eficiența luptei duse de acestea și de a 
scădea daunele în ceea ce privește 
potențialul uman, de mediu, social și 
economic.
Cercetarea privind ecosistemele marine 
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(din zonele litorale până în largul mării), 
polare, apele dulci, ecosistemele terestre și 
urbane, inclusiv ecosistemele dependente 
de apele subterane și diversitatea biologică 
a acestora, va îmbunătăți înțelegerea 
noastră asupra interacțiunilor complexe 
dintre resursele naturale și sistemele 
sociale, economice și ecologice, inclusiv 
sistemele „puncte de basculare naturale”, și 
reziliența, sau fragilitatea, sistemelor 
umane și biologice. În ceea ce privește 
apa, sunt prevăzute strategii de gestionare 
care integrează corpurile de apă naturale 
și sursele alternative (de exemplu, apele 
uzate tratate) pentru utilizările adesea 
aflate în conflict (agricultura, întreținerea 
peisajelor, refacerea/îmbunătățirea 
mediului, lupta împotriva incendiilor 
forestiere, activitățile recreaționale și 
aprovizionarea publică). Se va acorda 
atenție cantității de apă și calității 
corpurilor de apă naturale, în speciale a 
celor utilizate pentru extracția de apă 
potabilă. Ea va studia de asemenea modul 
în care funcționează ecosistemele și 
reacționează la impactul antropogenic, 
modul în care aceste impacturi pot fi 
minimizate, modul în care ecosistemele 
pot fi refăcute și în ce mod acest lucru va 
afecta economiile și bunăstarea umană. Va 
studia, de asemenea, soluții pentru a 
răspunde problemei resurselor. Aceasta va 
contribui la elaborarea de politici și practici 
care să garanteze că activitățile sociale și 
economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității.

Or. en

Amendamentul 133
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 134
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2.2a. Exploatarea durabilă a mediului 
costier și marin
Schimbările climatice și exploatarea 
resurselor reprezintă amenințările 
principale pentru ecosisteme. Protecția și 
gestionarea durabilă a resurselor naturale 
și evaluarea și conservarea biodiversității 
în ecosistemele costiere și marine 
(inclusiv cele de adâncime) prin 
intermediul unor instrumente inovatoare 
de observație și de monitorizare sunt de o 
importanță capitală. Cunoștințele ar 
trebui să se axeze pe dezvoltarea de noi 
concepte și instrumente pentru rezistența 
ecosistemelor la dezastre naturale și pe 
efectele schimbărilor climatice și ale 
activităților socioeconomice care exercită 
o presiune suplimentară asupra 
ecosistemelor. Acest lucru ar trebui 
realizat prin intermediul unei guvernanțe 
științifice cu angajamente societale, care 
să promoveze dezvoltarea de servicii 
durabile și eficiente din punct de vedere al 
resurselor marine, inclusiv servicii care 
nu sunt bazate pe exploatare, și implicând 
cunoștințe fiabile privind domeniul 
ecosistemelor marine. Această abordare 
trebuie să țină cont de structura, funcția 
și serviciile ecosistemelor marine. De 
asemenea, trebuie garantată reducerea 
amenințărilor privind biodiversitatea 
costieră și marină (inclusiv schimbarea și 
fragmentarea habitatului, speciile 
invazive, supraexploatarea și poluarea). 
Promovarea și îmbunătățirea 
instrumentelor de planificare spațială 
marină, inclusiv protecția zonelor de 
coastă și zonele marine protejate.
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Or. en

Amendamentul 135
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5.3.2. Promovarea aprovizionării și 
utilizării durabile a materiilor prime,
inclusiv resursele minerale terestre și 
marine, acoperind explorarea, extracția, 
tratarea, reciclarea și recuperarea

Or. en

Amendamentul 136
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

necesitatea de a reduce în mod drastic atât 
consumul normal, cât și irosirea acestor 
resurse. O abordare bazată pe întregul 
ciclu de viață va fi adoptată, de la 
aprovizionarea cu materii prime 
disponibile până la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului, cu cerințe minime de 
energie și resurse.

Or. en

Amendamentul 137
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.4 – paragraful 
1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 138
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.4 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5.4. Stimularea tranziției către o economie 
ecologică prin ecoinovații

5.4. Stimularea tranziției către o societate 
și o economie durabile prin ecoinovații

Or. en

Amendamentul 139
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este de a 
încuraja toate formele de ecoinovare care 
permit tranziția spre o economie ecologică.

Obiectivul acestei activități este de a 
încuraja toate formele de ecoinovare care 
permit tranziția spre o societate și o 
economie durabile.

Or. en

Amendamentul 140
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.4 – subpunctul 5.4.1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.4.1. Consolidarea tehnologiilor, 
proceselor, serviciilor și produselor 
ecoinovatoare și încurajarea preluării lor 
pe piață

5.4.1. Consolidarea tehnologiilor, 
serviciilor și proceselor ecoinovatoare

Or. en

Amendamentul 141
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.4 – subpunctul 5.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate formele de inovare, progresive sau 
radicale, care combină aspecte tehnologice, 

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

organizaționale, societale, 
comportamentale, comerciale și politice și 
care favorizează implicarea societății 
civile, vor fi susținute. Acestea vor sta la 
baza unei economii mai circulare, reducând 
în același timp repercusiunile asupra 
mediului și ținând cont de efectele de recul 
asupra mediului. Aceasta va include 
modele de afaceri, simbioză industrială, 
sisteme produse-servicii, proiectarea 
produselor, integralitatea ciclului de viață 
și abordările care privilegiază reciclarea pe 
tot parcursul ciclului de viață. Scopul va fi 
acela de a îmbunătăți eficiența resurselor 
prin reducerea, în termeni absoluți, a 
intrărilor, deșeurilor și a evacuării de 
substanțe nocive de-a lungul lanțului 
valoric și a promova reutilizarea, reciclarea 
și substituirea resurselor. Având în vedere 
contextul economic actual, trebuie 
acordată prioritate susținerii companiilor 
private, cu accent pe IMM-uri, în ceea ce 
privește introducerea pe piață de idei 
inovatoare legate de mediu, astfel cum s-a 
reușit anterior în cazul replicării pe piață 
în domeniul ecoinovării. O atenție 
deosebită va fi acordată facilitării tranziției 
de la cercetare la piață, care să implice 
industria și în special IMM-urile, de la 
dezvoltarea de prototipuri la demonstrația 
precomercială. Crearea de rețele între 
ecoinovatori va urmări, de asemenea, să 
îmbunătățească difuzarea cunoștințelor și 
să coreleze mai bine oferta cu cererea.

Or. en

Amendamentul 142
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.4 – subpunctul 5.4.1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea primei aplicații și a replicării 
pe piață a soluțiilor ecoinovatoare 
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aproape comerciale
Nu este neobișnuit faptul că tehnologiile, 
procesele, serviciile și produsele 
ecoinovatoare foarte promițătoare și 
avansate din punct de vedere tehnic nu 
ajung pe piață din cauza provocărilor 
legate de precomercializare și a riscurilor 
reziduale legate de extrapolare. Soluțiile 
ecoinovatoare care au fost demonstrate 
din punct de vedere tehnic nu își 
realizează potențialul economic și de 
mediu complet, deoarece introducerea lor 
pe piață este percepută ca fiind prea 
riscantă de către investitorii privați. Acest 
fapt este adevărat în special pentru 
soluțiile provenite din partea unor 
întreprinderi noi sau a IMM-urilor 
inovatoare. Scopul va fi acela de a susține
proiectele în cauză în ceea ce privește 
prima aplicație și replicarea pe piață a 
tehnicilor, produselor, serviciilor sau 
practicilor ecoinovatoare relevante pentru 
Uniune, care au fost deja demonstrate din 
punct de vedere tehnic, dar care, din 
cauza riscului rezidual, nu au pătruns 
încă pe piață. Acțiunile ar trebui să 
contribuie la înlăturarea barierelor aflate 
în calea dezvoltării și aplicării la scară 
largă a ecoinovării, să creeze sau să 
lărgească piețele pentru soluțiile vizate și 
să îmbunătățească competitivitatea 
întreprinderilor din Uniune, în special a 
IMM-urilor, pe piețele mondiale.

Or. en

Justificare

Utilizând ca bază experiența dobândită în cadrul programului de replicare pe piață în 
domeniul ecoinovării (CIP) gestionat de EACI, care a avut un succes enorm, H2020 ar trebui 
să prevadă o susținere pentru replicarea pe piață ca punct separat. Distincția între 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul ecoinovării și replicarea pe piață în domeniul 
ecoinovării are avantajul evidențierii naturii diferite a ambelor proiecte de a asigura 
continuitatea programului privind ecoinovarea care este, în prezent, de departe cel mai 
popular program al CE pentru ecoinovatorii antreprenoriali.
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Amendamentul 143
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.4 – subpunctul 5.4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare schimbări structurale și 
instituționale pentru a permite tranziția 
către o economie ecologică. Cercetarea și 
inovarea vor aborda principalele obstacole 
care stau în calea schimbării societale și 
comerciale și vor viza să ofere 
consumatorilor, liderilor din sectorul 
întreprinderilor și factorilor de decizie 
politică mai multe mijloace de acțiune 
pentru a adopta comportamente inovatoare 
și durabile. Vor fi elaborate instrumentele, 
metodele și modelele fiabile și transparente 
pentru a evalua și permite schimbări 
majore de ordin economic, societal și 
instituțional necesare pentru a realiza o 
schimbare de paradigmă către o economie 
ecologică. Cercetarea va analiza modul în 
care poate promova modele de consum 
durabile, care să includă cercetarea 
socioeconomică, științele 
comportamentale, implicarea utilizatorilor 
și acceptarea publică a inovării, precum și 
activități pentru îmbunătățirea comunicării 
și de sensibilizare a opiniei publice. Se vor 
utiliza la maximum acțiunile 
demonstrative.

Sunt necesare schimbări structurale și 
instituționale pentru a permite tranziția 
către o societate și o economie durabile. 
Cercetarea și inovarea vor aborda 
principalele obstacole care stau în calea 
schimbării societale și comerciale și vor 
viza să ofere consumatorilor, liderilor din 
sectorul întreprinderilor și factorilor de 
decizie politică mai multe mijloace de 
acțiune pentru a adopta comportamente 
inovatoare și durabile. Vor fi elaborate 
instrumentele, metodele și modelele fiabile 
și transparente pentru a evalua și permite 
schimbări majore de ordin economic, 
societal și instituțional necesare pentru a 
realiza o schimbare de paradigmă către o 
economie ecologică. Cercetarea va analiza 
modul în care poate promova modele de 
consum durabile, care să includă cercetarea 
socioeconomică, științele 
comportamentale, implicarea utilizatorilor 
și acceptarea publică a inovării, precum și 
activități pentru îmbunătățirea comunicării 
și de sensibilizare a opiniei publice. Se vor 
utiliza la maximum acțiunile 
demonstrative.

Or. en

Amendamentul 144
Propunere de decizie

Anexa I – componenta III – punctul 5 – subpunctul 5.5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.5a. Patrimoniul cultural
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Strategii, metodologii și instrumente de 
cercetare necesare pentru a asigura un 
patrimoniu cultural dinamic și durabil în 
Europa ca reacție la schimbările 
climatice. Patrimoniul cultural în 
diversele sale forme fizice asigură 
contextul vieții pentru comunitățile 
rezistente care reacționează în fața 
schimbărilor multivariate. Cercetarea 
privind patrimoniul cultural necesită o 
abordare pluridisciplinară pentru a 
îmbunătăți înțelegerea materialului 
istoric. Activitățile se vor axa pe 
identificarea nivelurilor de rezistență prin 
intermediul observațiilor, al monitorizării 
și al modelării și vor asigura o mai bună 
înțelegere a modului în care comunitățile 
percep și reacționează în fața 
schimbărilor climatice și la dezastrele 
seismice și vulcanice.

Or. en

Amendamentul 145
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure

6. Europa într-o lume în schimbare –
societăți favorabile incluziunii, inovatoare 
și reflective

Or. en

Amendamentul 146
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

drepturilor omului, incluziunea digitală, 
egalitatea, solidaritatea și dinamica 
interculturală prin sprijinirea cercetării 
interdisciplinare, indicatorilor, progreselor 
tehnologice, soluțiilor organizatorice și 
noilor forme de colaborare și co-creare. 
Cercetarea, printre alte activități, sprijină 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020, precum și alte politici externe ale 
Uniunii. Cercetarea în domeniul științelor 
sociale și al științelor umaniste ar putea 
avea un rol important de jucat în acest 
context. Definirea, monitorizarea și 
evaluarea obiectivelor, strategiilor și 
politicilor europene vor necesita activități 
de cercetare axate pe sisteme de informații 
statistice de înaltă calitate și elaborarea 
unor instrumente adaptate care să permită 
factorilor de decizie să evalueze impactul 
și eficacitatea măsurilor preconizate, în 
special în favoarea incluziunii sociale.
Agenda științifică ar trebui să poată 
analiza în profunzime spațiul social al 
orașelor europene, de la propria dinamică 
a implicării locale, regionale și globale, 
evaluarea impacturilor cunoștințelor, 
participarea cetățenilor și inegalitatea 
socială la bunăstarea societăților.

Or. en

Amendamentul 147
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – punctul 6.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Urmărirea continuă a creșterii economice 
implică o serie de costuri importante pe 
plan uman, social, de mediu și economic. 
O creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în Europa implică 
schimbări substanțiale în modul în care 
creșterea și bunăstarea sunt definite, 
măsurate (în special folosind măsurarea 
progresului dincolo de indicatorul 

Urmărirea continuă a creșterii economice 
implică o serie de costuri importante pe 
plan uman, social, de mediu și economic. 
O creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în Europa implică 
schimbări substanțiale în modul în care 
creșterea și bunăstarea sunt definite, 
măsurate (în special folosind măsurarea 
progresului dincolo de indicatorul 
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tradițional PIB), generate și susținute de-a 
lungul timpului. Cercetarea va analiza 
evoluția unor stiluri de viață și 
comportamente și valori socioeconomice
durabile și modul în care acestea se 
raportează la paradigme și politici și la 
funcționarea instituțiilor, întreprinderilor, 
piețelor, a sistemelor de guvernanță și de 
credințe din Europa. Se vor elabora 
instrumente pentru o mai bună evaluare a 
impactului contextual și mutual al unor 
astfel de evoluții și al opțiunilor strategice 
în domenii precum ocuparea forței de 
muncă, fiscalitate, inegalități, sărăcie, 
incluziune socială, educație și competențe, 
dezvoltare comunitară, competitivitate și 
piața internă. De asemenea, cercetarea va 
analiza modul în care evoluează 
economiile naționale și ce forme de 
guvernanță la nivel european și 
internațional ar putea contribui la 
prevenirea dezechilibrelor 
macroeconomice, dificultăților monetare, 
concurenței fiscale, șomajului și 
problemelor de ocupare a forței de muncă 
și alte forme de tulburări economice și 
financiare. Se va ține seama de 
interdependențele din ce în ce mai mari 
între Uniune și economiile, piețele și 
sistemele financiare globale.

tradițional PIB), generate și susținute de-a 
lungul timpului. Cercetarea va analiza 
evoluția unor stiluri de viață și 
comportamente și valori socioeconomice
durabile și modul în care acestea se 
raportează la paradigme și politici și la 
funcționarea instituțiilor, întreprinderilor, 
piețelor, a sistemelor de guvernanță și de 
credințe din Europa. Se vor elabora 
instrumente pentru o mai bună evaluare a 
impactului contextual și mutual al unor 
astfel de evoluții și al opțiunilor strategice 
în domenii precum ocuparea forței de 
muncă, fiscalitate, inegalități, sărăcie, 
incluziune socială, educație și competențe, 
dezvoltare comunitară, competitivitate și 
piața internă. De asemenea, cercetarea va 
analiza modul în care evoluează 
economiile naționale și ce forme de 
guvernanță la nivel european și 
internațional ar putea contribui la 
prevenirea dezechilibrelor 
macroeconomice, dificultăților monetare, 
concurenței fiscale, șomajului și
problemelor de ocupare a forței de muncă 
și alte forme de tulburări economice și 
financiare. Se va ține seama de 
interdependențele din ce în ce mai mari 
între Uniune și economiile, piețele și 
sistemele financiare globale. Orașele 
europene trebuie să se afle în centrul 
politicilor ce vizează crearea de creștere 
economică, de locuri de muncă și a unui 
viitor durabil. Analiza amănunțită a 
performanței acestora – cât de bine 
funcționează, dacă asigură condiții 
propice de trăit, atractivitatea lor pentru 
investiții și competențe – este, prin 
urmare, esențială pentru succesul 
Europei. O agendă de cercetare 
europeană informată cu privire la 
dezvoltarea urbană incluzivă este mult 
mai în măsură să reducă costurile sociale 
și economice ale contrastelor 
interregionale.

Or. en
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Amendamentul 148
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere importanța 
socioeconomică tot mai mare a incluziunii 
digitale, cercetarea și acțiunile de inovare 
pe scară largă vor favoriza adaptarea de 
soluții incluzive bazate pe TIC și 
dobândirea de competențe digitale care vor 
duce la autonomia cetățenilor și o forță de 
muncă competitivă. O atenție deosebită va 
fi acordată noilor inovații tehnologice care 
vor permite o îmbunătățire radicală a 
personalizării, ușurinței în utilizare și 
accesibilității, printr-o înțelegere mai bună 
a comportamentelor și valorilor cetățenilor, 
consumatorilor și utilizatorilor, inclusiv a 
persoanelor cu handicap. Pentru a realiza 
acest lucru, o abordare a cercetării și 
inovării favorabilă incluziunii începând de 
la concepție (inclusion by design) este 
necesară.

Având în vedere importanța 
socioeconomică tot mai mare a incluziunii 
digitale, cercetarea și acțiunile de inovare 
pe scară largă vor favoriza adaptarea de 
soluții incluzive bazate pe TIC și 
dobândirea de competențe digitale care vor 
duce la autonomia cetățenilor și o forță de 
muncă competitivă. O atenție deosebită va 
fi acordată noilor inovații tehnologice care 
vor permite o îmbunătățire radicală a 
personalizării, ușurinței în utilizare și 
accesibilității, printr-o înțelegere mai bună 
a comportamentelor și valorilor cetățenilor, 
consumatorilor și utilizatorilor, inclusiv a 
persoanelor cu handicap. Pentru a realiza 
acest lucru, o abordare a cercetării și 
inovării favorabilă incluziunii începând de 
la concepție (inclusion by design) este 
necesară. Pentru a construi o societate 
favorabilă incluziunii sunt esențiale mai 
multe subiecte-cheie: de exemplu, 
înțelegerea piețelor în schimbare ale forței 
de muncă și a mobilității forței de muncă 
și a modului în care acestea afectează 
incluziunea socială; construirea unor 
teritorii rezistente și favorabile incluziunii 
în Europa; promovarea modelelor 
colaborative de guvernanță a diversității și 
a coeziunii; inegalitățile sociale, culturale 
și de gen și legăturile acestora cu 
coeziunea socială; impactul crizei 
economice asupra situației bunăstării; 
imigrarea, discriminarea și grupurile 
minoritare și politicile actuale de reducere 
a discriminării și a excluziunii; 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale în zonele și regiunile 
dezavantajate; sistemele și reformele 
educaționale și capacitatea lor de a 
promova incluziunea tinerilor în școli și 
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în societate; tranzițiile schimbătoare pe 
parcursul vieții și provocările impuse de 
acestea politicilor publice și societăților; 
reconcilierea vieții profesionale cu viața 
personală pe parcursul vieții; incluziunea 
cetățenilor cu handicap.

Or. en

Amendamentul 149
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.4. [...] eliminat

Or. en

Justificare

Text mutat în secțiunea 4a la pilonul „Excelența științifică”.

Amendamentul 150
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a evalua și prioritiza investițiile și 
pentru a consolida o Uniune a inovării și 
Spațiul european de cercetare, analiza 
politicilor, sistemelor și actorilor cercetării 
și inovării din Europa și țările terțe, precum 
și elaborarea de indicatori, de date și de 
infrastructuri de informații vor fi sprijinite. 
Coordonarea cu alte politici europene 
cum ar fi politicile privind educația, 
inovarea și coeziunea va fi, de asemenea, 
prevăzută, astfel cum se specifică în 
procesul Ljubljana. Activități orientate 
spre viitor și inițiativele pilot, analize 
economice, monitorizarea politicilor, 
învățarea reciprocă, instrumente și 
activități de coordonare și elaborarea de 
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metodologii pentru evaluarea impactului și 
evaluări vor fi, de asemenea, necesare, și 
vor exploata punctul de vedere direct al 
părților interesate, întreprinderilor, 
autorităților publice și cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 151
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi esențial să se promoveze inovarea în 
vederea consolidării serviciilor publice 
eficiente, deschise și centrate pe cetățean 
(e-guvernarea). Pentru aceasta va fi nevoie 
de o cercetare multidisciplinară privind 
noile tehnologii și inovări pe scară largă, în 
special în materie de protecție a vieții 
private în mediul digital, interoperabilitate, 
identificare electronică a identității, date 
deschise, interfețe pentru utilizator 
dinamice, de configurare și integrare a 
serviciilor publice centrate pe cetățean și 
inovare axată pe utilizatori, inclusiv în 
domeniul științelor sociale și umaniste. De 
asemenea, aceste acțiuni se vor adresa 
dinamicii rețelelor sociale precum și 
externalizării în masă (crowd-sourcing) și 
externalizării de idei (smart-sourcing) 
pentru coproducția de soluții care 
abordează probleme sociale, pe baza 
seturilor de date deschise. Acestea vor 
contribui la o mai bună gestionare a 
proceselor decizionale complexe, în 
special, prelucrarea și analiza unor cantități 
imense de date pentru modelizarea 
politicilor în colaborare, simularea 
proceselor decizionale, tehnicile de 
vizualizare, modelizarea sistemelor 
participative, precum și la o analiză a 
evoluției raporturilor dintre cetățeni și 
sectorul public.

Va fi esențial să se promoveze inovarea în 
vederea consolidării serviciilor publice 
eficiente, deschise și centrate pe cetățean 
(e-guvernarea). Pentru aceasta va fi nevoie 
de o cercetare multidisciplinară privind 
noile tehnologii și inovări pe scară largă, în 
special în materie de protecție a vieții 
private în mediul digital, interoperabilitate, 
identificare electronică a identității, date 
deschise, interfețe pentru utilizator 
dinamice, de configurare și integrare a 
serviciilor publice centrate pe cetățean și 
inovare axată pe utilizatori, inclusiv în 
domeniul științelor sociale și umaniste. De 
asemenea, aceste acțiuni se vor adresa 
dinamicii rețelelor sociale precum și 
externalizării în masă (crowd-sourcing) și 
externalizării de idei (smart-sourcing) 
pentru coproducția de soluții care 
abordează probleme sociale, pe baza 
seturilor de date deschise. Acestea vor 
contribui la o mai bună gestionare a 
proceselor decizionale complexe, în 
special, prelucrarea și analiza unor cantități 
imense de date pentru modelizarea 
politicilor în colaborare, simularea 
proceselor decizionale, tehnicile de 
vizualizare, modelizarea sistemelor 
participative, precum și la o analiză a 
evoluției raporturilor dintre cetățeni și 
sectorul public. Nivelurile crescute de 
complexitate, implicațiile întrebărilor 
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ridicate de tehnologie, de calculul 
avansat, de științele vieții și de 
bioinginerie au impact asupra zonelor de 
cunoaștere legate în mod tradițional de 
studiile umane cum ar fi filosofia, 
teologia, iar gândirea juridică, politică și 
economică ar trebui abordată. Este 
important să se combine arta, știința și 
antreprenoriatul; noile forme de 
exprimare urbană; cunoștințele, arta și 
spiritul antreprenorial legat de integrarea 
multiculturalismului și de integrarea 
fluxurilor migratorii; multilingvismul.

Or. en

Amendamentul 152
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.3. Asigurarea participării societății la 
cercetare și inovare

6.2.3. Intensificarea dialogului dintre 
știință și societate

Or. en

Amendamentul 153
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- Cariere științifice și tehnologice 
atractive pentru tinerii studenți: 
promovarea carierelor științifice în 
domeniul științei, al tehnologiei și al 
ingineriei în școli; deschiderea 
universităților pentru tinerii studenți; și 
promovarea de către autoritățile naționale 
și regionale a muzeelor de știință 
interactive și atractive; promovarea 
interacțiunii durabile dintre școli și 
instituțiile de cercetare și dintre studenți și 
familiile lor, profesorii de știință și 
cercetători.
- Două dimensiuni ale egalității de șanse 
între bărbați și femei: asigurarea egalității 
în ceea ce privește carierele din domeniul 
cercetării și includerea considerentelor 
legate de gen în dezvoltarea cercetării: 
promovarea egalității de șanse între 
bărbați și femei în special prin favorizarea 
schimbărilor apărute în organizarea 
instituțiilor de cercetare și în conținutul și 
proiectarea de activități de cercetare.

- Integrarea societății în aspecte legate de 
știință și de inovare: oferirea posibilității
tuturor actorilor societății să interacționeze 
în ciclul inovării în vederea creșterii 
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calității, relevanței, acceptabilității și 
durabilității rezultatelor inovării prin 
integrarea intereselor și valorilor societății; 
promovarea interesului societății privind 
aspecte legate de știință și inovare; 
monitorizarea percepției cetățenilor 
asupra științei și susținerea participării 
acestora la chestiuni legate de dezvoltarea 
științei și tehnologiei. Este nevoie de 
dezvoltarea unor competențe, cunoștințe și 
capacități specifice, atât la nivel individual 
și organizațional, cât și la nivel național și 
transnațional alături de monitorizarea 
percepției cetățenilor asupra științei și de 
susținerea participării cetățenilor la 
politica de cercetare și inovare.
- Cetățeni având cultură științifică prin 
educație științifică: o societate având o 
cultură științifică, responsabilă și creativă 
va fi favorizată prin promovarea și 
cercetarea privind metode adecvate de 
educație științifică, contribuind la o 
educație formală și informală mai bună 
privind știința și tehnologia, la activități 
științifice bazate pe proiecte și la crearea 
de rețele între oamenii de știință și cei 
care nu sunt oameni de știință la nivel 
național, european și internațional. 
Aceasta implică promovarea și 
favorizarea cetățenilor având o cultură 
științifică prin intermediul unei educații 
formale și informale eficiente privind 
știința și difuzarea de activități bazate pe 
știință, în special în centre științifice și 
alte mijloace adecvate;
- Acces deschis la rezultate și date 
științifice în vederea creșterii excelenței 
științifice și a competitivității economice: 
promovarea unei baze de date unice cu 
toate proiectele de cercetare care au 
beneficiat de finanțare europeană și cu
rezultatele științifice. Autoritățile de 
finanțare naționale și regionale vor fi 
încurajate să împărtășească aceleași 
informații privind proiectele 
naționale/regionale. Va fi promovată 
includerea rezultatelor științifice în 
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această bază de date.
- Guvernanță pentru dezvoltarea 
cercetării și inovării responsabile: 
modelarea guvernanței pentru dezvoltarea 
cercetării și inovării responsabile prin 
implicarea tuturor părților interesate 
(cercetători, autorități publice, industrie), 
promovarea rolului expertizei științifice în 
cadrul proceselor decizionale, și anume 
participarea oamenilor de știință și a 
organizațiilor de cercetare independente 
la controversele societale și la chestiunile 
legate de guvernanța riscurilor. Un cadru 
etic pentru cercetare și inovare, bazat pe 
principiile etice fundamentale, inclusiv cele 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale și în toată legislația relevantă 
și convențiile aplicabile Uniunii, va fi 
promovat în coordonare cu organizațiile 
internaționale competente. Ar trebui luată 
în considerare opinia Grupului european 
pentru etică în domeniul științei și al 
noilor tehnologii.
- Cunoștințele privind comunicarea 
științifică: pentru a îmbunătăți circulația 
cunoștințelor în cadrul comunității 
științifice și a publicului larg, 
accesibilitatea și utilizarea rezultatelor 
cercetării finanțate din fonduri publice 
vor fi dezvoltate în continuare. Acest 
lucru va spori cunoștințele privind 
comunicarea științifică în vederea 
îmbunătățirii calității și eficienței 
interacțiunilor dintre oamenii de știință, 
media și public și în vederea promovării 
unei participări mai mari a cetățenilor ca 
părți interesate active și, atunci când este 
posibil și adecvat, ca participanți la 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 154
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6 – subpunctul 6.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3. [...] eliminat

Or. en

Justificare

Text mutat în secțiunea 6a din anexa I – componenta III – Provocări societale.

Amendamentul 155
Propunere de decizie
Anexa I – componenta III – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 156
Propunere de decizie
Anexa I – partea IV – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

JRC va desfășura activități de cercetare 
pentru a consolida baza de cunoștințe 
științifice în procesul de elaborare a
politicilor pentru a promova o mai bună 
înțelegere a proceselor naturale care stau la 
baza provocărilor societale și pentru a 
analiza domeniile emergente ale științei și 
tehnologiei, inclusiv printr-un program de 
cercetare exploratorie.

JRC va desfășura activități de cercetare 
pentru a consolida baza de cunoștințe 
științifice în procesul de elaborare a
politicilor la nivel european, național, 
regional și local pentru a promova o mai 
bună înțelegere a proceselor naturale care 
stau la baza provocărilor societale și pentru 
a analiza domeniile emergente ale științei 
și tehnologiei, inclusiv printr-un program 
de cercetare exploratorie.

Or. en

Amendamentul 157
Propunere de decizie
Anexa II – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul următor prezintă, pentru Pe lângă indicatorii de performanță 
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obiectivele specifice ale Orizont 2020, un 
număr limitat de indicatori-cheie pentru 
evaluarea rezultatelor și a impactului.

pentru evaluarea progresului în 
comparație cu obiectivele generale ale 
Orizont 2020, specificate în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 
2020], tabelul următor prezintă, pentru 
obiectivele specifice ale Orizont 2020, un 
număr limitat de indicatori-cheie pentru 
evaluarea rezultatelor și a impactului.

Or. en

Amendamentul 158
Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 3 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Numărul de întreprinderi noi create

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context
Viitorul program Orizont 2020 va consolida poziția de lider a Europei într-un mediu în care 
Europa a pierdut teren în multe domenii. Atingerea acestui obiectiv presupune identificarea 
precisă a punctelor forte de care dispune Europa, dar implică de asemenea recunoașterea și 
corectarea punctelor slabe ale Europei. 
În ceea ce privește punctele sale forte, Europa are cercetători, antreprenori și companii lidere 
la nivel mondial, un set de valori și tradiții adânc înrădăcinate, o cultură dinamică a 
creativității și diversității și cea mai mare piață internă din lume. În final, societatea civilă 
europeană este activ angajată în crearea și dezvoltarea de economii pe tot globul.
Totuși, în același timp, Europa are o serie de puncte slabe: investiții deficitare în baza noastră 
de cunoștințe; condiții-cadru nesatisfăcătoare (mergând de la accesul restrâns la finanțare și 
costurile ridicate ale DPI la standardizarea lentă și utilizarea ineficientă a achizițiilor publice); 
și în final, o fragmentare prea mare alături de birocrația excesivă.
Propunerea Comisiei privind Orizont 2020 utilizează și dezvoltă lucrările care au fost deja 
derulate în Parlament în contribuții precum rapoartele „Simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare” („Raportul Carvalho”), Revizuirea intermediară a celui de al 
șaptelea program-cadru al Uniunii Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică și demonstrative („Raportul Audy”) și Cartea verde: De la provocări la 
oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în 
UE („Raportul Matias”). 

Prin urmare, propunerea reprezintă un pas real înainte: aceasta stabilește un echilibru adecvat 
între cei trei piloni – „Excelența științifică”, „Poziția de lider în sectorul industrial” și 
„Provocări societale” – și, în plus față de contribuția Parlamentului, integrează în mod eficient 
contribuții din partea unui număr mare de părți interesate. Totuși, mai sunt lucruri de făcut. 
Conform opiniei raportorului, principalele contribuții ale acestui raport se împart în patru 
mari elemente:

a) excelența ca principal motor al Orizont 2020;
b) construirea de sinergii între Orizont 2020 și fondurile structurale; 

c) competitivitatea industriei europene;
d) aspecte orizontale precum coordonarea științifică și poziția de lider științific în cadrul 

Orizont 2020 pentru fiecare domeniu tematic. 

1. Excelența ca principal motor al Orizont 2020
Excelența ar trebui să fie principalul motor pentru Orizont 2020 în ansamblu. Acest lucru 
presupune că excelența este definită independent de orice condiție prealabilă de ordin 
geografic sau de altă natură. Raportul promovează creșterea participării în vederea stimulării 
excelenței în Europa, pe de o parte, și extinderea excelenței științifice ascendente în cadrul 
celor trei piloni ai Orizont 2020, pe de altă parte.
Cu privire la creșterea participării, Orizont 2020 ar trebui să includă conceptul de „cale către 
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excelență”, ceea ce ar încuraja mai mult participarea unităților puternice de excelență 
embrionică cum ar fi grupurile de cercetare de mici dimensiuni și întreprinderile noi foarte 
inovatoare. Comisia a întreprins deja o serie de acțiuni semnificative în acest sens cum ar fi 
„programele de înfrățire” și programul „Catedrele ERA”. Cu toate acestea, trebuie să mergem 
și mai departe, iar în prezentul raport a fost prevăzută o serie de instrumente suplimentare: de 
exemplu, crearea burselor cu clauză de întoarcere din partea ERC. Bursele cu clauză de 
întoarcere din partea ERC ar putea fi atribuite cercetătorilor care lucrează în prezent în afara 
Europei și care doresc să lucreze în Europa sau cercetătorilor care lucrează deja în Europa și 
care doresc să se mute într-o regiune mai puțin dezvoltată. 
În ceea ce privește extinderea excelenței în cadrul Orizont 2020, de obicei, excelența în știință 
este favorizată de o agendă de cercetare ascendentă orientată către oamenii de știință, o 
agendă care permite înflorirea ideilor și tehnologiilor noi. În propunerea COM, primul pilon 
reprezintă principalul instrument pentru promovarea excelenței în cercetarea ascendentă la 
nivel european. Mai mult, pentru Comisie, tehnologiile viitoare și emergente (FET), care 
reprezintă de asemenea un instrument de cercetare ascendentă, sunt restrânse la primul pilon. 
Prin contrast, în raport, instrumentul reprezentat de tehnologiile viitoare și emergente a fost 
extins pentru a include știința (ducând la apariția acronimului FEST) și, de asemenea, a fost 
răspândit în cadrul tuturor celor trei piloni.

2. Construirea de sinergii între Orizont 2020 și fondurile structurale
Construirea unei sinergii mai mari și a unei complementarități cât mai mari între Orizont 2020 
și fondurile structurale este necesară urgent. Există două programe total diferite. De o parte se 
află Orizont 2020, în cadrul căruia excelența și calea către excelență reprezintă motorul 
principal. De cealaltă parte se află fondurile structurale, al căror motor principal este 
consolidarea capacităților și specializarea inteligentă.

Este necesar ca aceste programe să fie complementare și să se creeze punți în ambele direcții, 
creând legături între cele două programe. Ca atare, fondurile structurale au un rol de jucat –
atât în amonte, cât și în aval – în ceea ce privește obiectivele Orizont 2020.
În amonte față de Orizont 2020, fondurile structurale pot fi utilizate pentru consolidarea 
capacităților și a fost dezbătută o serie de modificări având ca obiect următoarele:

 fondurile structurale ar putea fi folosite pentru finanțarea de echipamente, pentru 
dezvoltarea de resurse umane, crearea de grupuri în domeniile prioritare ale Orizont 
2020, precum și ca sursă de subvenții mici acordate pentru pregătirea propunerilor care 
urmează să fie prezentate în cadrul Orizont 2020;

 fondurile naționale și regionale ar putea fi folosite pentru a contribui la finanțarea ERC, 
Marie Curie sau a proiectelor de colaborare care îndeplinesc criteriile de excelență, însă 
nu pot fi finanțate din cauza lipsei de fonduri europene; Orizont 2020 ar putea oferi un 
„sigiliu de excelență” proiectelor evaluate pozitiv care nu au reușit să obțină finanțare în 
alt mod din cauza limitărilor bugetare.

În aval față de Orizont 2020, fondurile structurale ar putea fi utilizate pentru a sprijini trecerea 
ușoară de la stadiul de concepere la introducerea pe piață. Din nou, au fost selectate două 
domenii: 

 fondurile structurale ar putea fi folosite pentru finanțarea sau cofinanțarea continuării 
proiectelor de cercetare din cadrul Orizont 2020 (de exemplu. proiecte-pilot și 
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demonstrative);

 fondurile structurale ar putea fi folosite pentru a valorifica rezultatele cercetării astfel 
încât să se încurajeze accesul la cunoștințe sau să se faciliteze aplicarea cunoștințelor 
obținute din perspectiva utilizării economice sau societale directe a acestora.

În final, au fost făcute două modificări la un nivel mai general:

 finanțarea din partea UE pentru cercetare și inovare are o importanță-cheie și ar trebui 
exploatată pentru obținerea de avantaje. Orizont 2020 ar trebui să atragă finanțare 
suplimentară din partea fondurilor structurale, a BEI și a sectorului privat, ceea ce 
presupune adoptarea unei abordări multifond; 

 interoperabilitatea dintre instrumentele Orizont 2020 și fondurile structurale ar trebui 
îmbunătățită. Aceasta presupune elaborarea de norme și proceduri compatibile, formate 
de candidatură și criterii de evaluare coerente, puncte de intrare comune, sincronizarea 
stabilirii priorităților prin intermediul specializării inteligente și utilizarea de definiții 
comune ale costurilor și alte criterii administrative și financiare. Aceasta ar implica și 
foile de parcurs sincronizate și ciclurile administrative, inclusiv, de exemplu, nevoia de 
a respecta calendarul academic, în special pentru universități.

3. Competitivitatea industriei europene
În climatul economic actual, este esențial ca baza industrială a Europei să fie consolidată. 
Participarea industriei la programele-cadru de cercetare a scăzut semnificativ în ultimii câțiva 
ani: 43 % în PC4, 37 % în PC5, 29 % în PC6 și a crescut, însă foarte puțin, la 31 % în PC7.
În plus, Europa se confruntă cu dificultăți în a asigura că rezultatele cercetării sunt 
transformate în mod eficient în produse și servicii inovatoare care ajung pe piață. Capacitatea 
de a inova, dar și de a transpune inovarea în soluții de piață viabile reprezintă obiectivul 
central al competitivității.
Pentru a contracara această dificultate, au fost modificate patru domenii:

 în primul rând, Orizont 2020 trebuie conceput în așa fel încât să stimuleze industria să 
participe în cadrul proiectelor europene. Cu toate acestea, participarea industriei nu ar 
trebui să fie restrânsă atât de mult la a fi luată în considerare doar în cadrul pilonului 
„Poziția de lider în sectorul industrial”. Inovarea se dezvoltă cel mai bine atunci când 
încearcă să atingă excelența, dar și atunci când oferă soluții reale privind provocările 
societale;

 în al doilea rând, Orizont 2020 a fost conceput pentru a acoperi întregul ciclu al inovării. 
Mai precis, inovarea ar trebui favorizată încă din etapele timpurii ale trecerii de la 
stadiul de concepere la introducerea pe piață. În același timp, propunerea Comisiei 
privind etapele ulterioare ale ciclului inovării ar putea include forme diferite de inovare 
în afară de inovarea tehnologică;

 în al treilea rând, IMM-urile reprezintă punctul central pentru consolidarea 
competitivității industriei europene în ansamblu, iar participarea acestora la proiectele 
europene ar trebui favorizată în cadrul celor trei piloni. Propunerea Comisiei cu privire 
la instrumentul pentru IMM-uri este o inițiativă foarte binevenită. De asemenea, este 
necesar să se dezvolte un mecanism care să fie în același timp mai simplu, mai rapid și 
mai eficient. În această privință, a fost propus un sistem de bonuri pentru inovare;
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 în al patrulea rând, standardizarea ar trebui să aibă la bază proiectele de dezvoltare 
tehnologică și ar trebui să fie prezentă pe parcursul diferitele etape ale acestor proiecte.

4. Aspecte orizontale 
Orizont 2020 ar trebui conceput în așa fel încât să contribuie în mod activ la construirea 
Spațiului european de cercetare (ERA). Orizont 2020 ar trebui să fie mai mult decât un 
program de finanțare: ar trebui să aibă un efect structural benefic asupra organizării cercetării 
la nivel european. În această privință, există opt măsuri specifice care ar putea contribui la 
construirea unui Spațiu european de cercetare mai puternic și mai eficient:

 Guvernanța: în cadrul Orizont 2020, fiecare domeniu de cercetare trebuie să fie dotat cu 
mecanisme de guvernanță puternice. Obiectivul acestor mecanisme este de a 
implementa Orizont 2020, dar și de a consolida comunicarea, schimbul de date și de 
bune practici. Aceste obiective sunt fundamentale pentru accelerarea procesului de 
cercetare și inovare în diferite domenii de cercetare cum ar fi cercetarea în domeniul 
sănătății;

 Anvergura și tipul proiectului: cercetarea colaborativă ar trebui să fie un element central 
în cadrul Orizont 2020, în special în cadrul pilonilor „Poziția de lider în sectorul 
industrial” și „Provocări societale”. În cadrul acestor piloni, trebuie realizat un echilibru 
între proiectele cu obiective mici și proiectele integratoare mari;

 Bariere în calea intrării: unitățile de cercetare mai mici întâmpină dificultăți în a 
participa în cadrul rețelelor europene existente. În special, cei care nu fac parte din 
aceste rețele se confruntă cu bariere în calea participării în cadrul unor mari consorții și 
ar trebui luate măsuri pentru a remedia această situație. 

 Echilibrul dintre femei și bărbați: promovarea participării generale a femeilor în cadrul 
diferitelor proiecte – inclusiv în calitate de coordonatori de echipă – ar trebui încurajată. 
De exemplu, acțiunile de diseminare ale Orizont 2020 ar trebui să aibă ca țintă femeile 
oameni de știință. Echilibrul dintre femei și bărbați ar trebui asigurat în cadrul 
Comitetului programului, al Comitetului de experți și al Comitetului consultativ.

 Încadrarea în muncă a tinerilor: participarea tinerilor oameni de știință în echipe de 
proiect în contextul activităților de cercetare colaborativă realizate de organizațiile 
industriale și științifice ar trebui promovată. Normele implementate ar trebui să 
faciliteze recrutarea de personal pentru universități în vederea participării la proiecte din 
cadrul Orizont 2020 cu scopul de a menține tinerii cercetători în munca salariată.

 Diseminarea și exploatarea: rezultatele cercetării și ale proiectelor demonstrative ar 
trebui diseminate într-un mod mai eficient, respectând totodată aspectele legate de 
inovare și de protejarea sensibilităților comerciale. 

 Intensificarea dialogului dintre știință și societate Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
un dialog eficient între diferitele părți interesate implicate și ar trebui să caute modalități 
de a stimula interesul și entuziasmul pentru știință în rândul publicului general. 

 Cooperarea internațională: în vederea consolidării colaborării cu privire la prioritățile 
stabilite în mod strategic cu partenerii-cheie internaționali, cooperarea internațională ar 
trebui să fie prezentă în cadrul întregului Orizont 2020.
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