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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

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

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

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0809),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3) și articolul 182 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0466/2011),

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

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 xx1

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xx2,

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

– având în vedere raportul Comisiei industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru 
afaceri externe, al Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru bugete, al Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru transport și 
turism, al Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru agricultură și 
dezvoltare rurală, al Comisiei pentru pescuit, al Comisiei pentru cultură și educație, al 
Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

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

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 5

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Parlamentul European a solicitat, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în 
rezoluția sa din 12 mai 2011, importanța 
unei Uniuni a inovării pentru transformarea 
Europei în contextul lumii post-criză, a 
subliniat, în rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
principalele lecții de învățat în urma 
evaluării intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare.

(5) Parlamentul European a solicitat, în 
rezoluția sa din 11 noiembrie 2010, o 
simplificare radicală a finanțării cercetării 
și inovării în cadrul Uniunii, a subliniat, în 
rezoluția sa din 12 mai 2011, importanța 
unei Uniuni a inovării pentru transformarea 
Europei în contextul lumii post-criză, a 
subliniat, în rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
principalele lecții de învățat în urma 
evaluării intermediare a celui de al șaptelea 
program-cadru și a sprijinit, în rezoluția sa 
din 27 septembrie 2011, conceptul unui 
cadru strategic comun de finanțare pentru 
cercetare și inovare, solicitând o dublare a 
bugetului în comparație cu cel de-al 
șaptelea program-cadru.

Or. en

Justificare

Bugetul UE ar trebui să reflecte ambițiosul program Europa 2020, punând accentul pe 
finanțarea unor investiții orientate către viitor. Acest tip de investiție este justificat în cadrul 
actualei crize financiare și bugetare. Bugetul de 80 de miliarde de EUR propus pentru 
Orizont 2020 reprezintă numai o creștere modestă (în jur de 6 % în termeni reali) în 
comparație cu nivelul de finanțare al PC7 în 2013. Acesta nu este de ajuns și este sub nivelul 
de 100 de miliarde de EUR recomandat de PE pentru acest program.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 

(11) Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
(denumit în continuare „Orizont 2020”) se 
axează pe trei priorități, și anume generarea 
excelenței științifice în vederea consolidării 
excelenței științifice de nivel mondial a 
Uniunii, promovarea unei poziții de lider în 
sectorul industrial în vederea sprijinirii 
întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) și a inovării, și 
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abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Orizont 2020 ar trebui să sprijine 
toate etapele lanțului inovării, în special 
activități mai apropiate de piață, inclusiv 
instrumentele financiare inovatoare, 
precum și inovația netehnologică și 
socială, și urmărește să răspundă nevoilor 
de cercetare ale unui larg spectru de 
politici ale Uniunii, punând accentul pe 
utilizarea pe scară cât mai largă și 
diseminarea cunoștințelor generate de 
activitățile finanțate până la exploatarea lor 
comercială. Prioritățile Orizont 2020 ar 
trebui să fie susținute, de asemenea, de un 
program privind cercetarea și formarea 
profesională în domeniul nuclear, elaborat 
în temeiul Tratatului Euratom.

abordarea provocărilor societale, pentru a 
contracara în mod direct provocările 
identificate în Strategia Europa 2020 prin 
sprijinirea activităților de cercetare care 
acoperă întregul spectru, de la cercetare la 
piață. Având în vedere faptul că valoarea 
adăugată a Uniunii este reprezentată în 
special de finanțarea cercetării 
preconcurențiale, transnaționale și 
comune, care ar trebui să atingă în cadrul
Orizont 2020 cel puțin nivelurile celui de-
al șaptelea program-cadru, este necesar 
să se pună accentul pe utilizarea pe scară 
cât mai largă și diseminarea cunoștințelor 
generate de activitățile finanțate până la 
exploatarea lor comercială. Astfel, 
Orizont 2020 ar trebui să sprijine toate 
etapele din cadrul lanțului inovării, 
inclusiv instrumentele financiare 
inovatoare, precum și inovarea non-
tehnologică și socială. Prioritățile 
Orizont 2020 ar trebui să fie susținute, de 
asemenea, de un program privind 
cercetarea și formarea profesională în 
domeniul nuclear, elaborat în temeiul 
Tratatului Euratom.

Or. en

Justificare

Este important ca activitățile de cercetare și dezvoltare și cele de inovare să fie sprijinite în 
mod necondiționat, în vederea asigurării unui transfer eficient de cunoștințe și tehnologie, 
dar trebuie să se păstreze echilibrul corect. Punctul central al Orizont 2020 ar trebui să 
rămână proiectele de cercetare și dezvoltare transnaționale, comune și preconcurențiale, iar 
pentru a asigura faptul că rezultatele acestor proiecte au un impact real și sunt utilizate în 
scopul creării de noi produse și servicii care să ajute la gestionarea provocărilor societale și 
la exploatarea oportunităților economice, trebuie să se depună mai multe eforturi.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cadrul triunghiului cunoașterii 
format din cercetare, educație și inovare, 

(13) În cadrul triunghiului cunoașterii 
format din cercetare, educație și inovare, 
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comunitățile cunoașterii și inovării din 
cadrul Institutului European de Inovare și 
Tehnologie ar trebui să aibă o contribuție 
importantă la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute de Orizont 2020, inclusiv 
provocările societale, în special prin 
integrarea cercetării, educației și inovării.
În vederea asigurării complementarității 
în cadrul Orizont 2020 și a absorbției 
corespunzătoare a fondurilor, contribuția 
financiară destinată Institutului 
European de Inovare și Tehnologie ar 
trebui acordată în două alocări, cu 
mențiunea că a doua alocare se va face cu 
condiția unei evaluări prealabile.

comunitățile cunoașterii și inovării din 
cadrul Institutului European de Inovare și 
Tehnologie ar trebui să aibă o contribuție 
importantă la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute de Orizont 2020, inclusiv 
provocările societale, în special prin 
integrarea cercetării, educației și inovării.

Or. en

Justificare

Următoarea generație de CCI trebuie să fie lansată în 2014, iar bugetul va fi introdus 
progresiv în conformitate cu performanțele anuale. Întrucât condițiile specifice diferă de la 
un sector la altul, ar fi mai indicat ca deciziile bugetare să se ia în funcție de meritele fiecărei 
CCI, nu să se decidă asupra noilor CCI în funcție de performanțele altor CCI.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru ca Parlamentul European să 
își poată exercita funcția de control politic 
și pentru a asigura transparența și 
responsabilitatea, astfel cum se prevede în 
Tratat, Comisia ar trebui să informeze în 
mod periodic și corespunzător 
Parlamentul cu privire la toate aspectele 
pertinente referitoare la punerea în 
aplicare a acestui program, inclusiv la 
pregătirea și elaborarea programelor de 
lucru, la executarea și potențiala 
necesitate de a ajusta defalcarea bugetară 
și la dezvoltarea indicatorilor de 
performanță în temeiul obiectivelor 
urmărite și al rezultatelor așteptate.
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Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce la crearea unor programe 
suplimentare la care să participe numai 
anumite state membre, la participarea 
Uniunii la programe derulate de mai multe 
state membre, la înființarea unor 
întreprinderi comune sau la încheierea altor 
acorduri în temeiul articolelor 184, 185 
și 187 din TFUE.

(19) Punerea în aplicare a Orizont 2020 
poate duce – în condiții specifice - la 
crearea unor programe suplimentare la care 
să participe numai anumite state membre, 
la participarea Uniunii la programe 
derulate de mai multe state membre, la 
înființarea unor întreprinderi comune sau la 
încheierea altor acorduri în temeiul 
articolelor 184, 185 și 187 din TFUE.
Aceste programe sau dispoziții 
suplimentare trebuie să aibă o valoare 
adăugată clară pentru Uniune, să fie 
bazate pe parteneriate veritabile, să 
completeze alte acțiuni din cadrul 
Orizont 2020 și să favorizeze într-o 
măsură cât mai mare participarea 
industriei statelor membre sau a Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

În propunerea actuală, a fost accentuată tendința PC7 de a externaliza părți ale bugetului, 
prin crearea de parteneriate. Chiar dacă această opțiune are capacitatea de a realiza un 
efect de levier mai ridicat și respectă logica unei mai bune articulări a peisajului european în 
domeniul cercetării, o încredere excesivă în acest tip de structuri (PPP sau P2P) ar putea să 
nu fie prea realistă în acest moment și ar putea să dea rezultate numai în anumite cazuri, 
creând o mai mare polarizare a bazei noastre științifice și tehnologice.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar (21) Punerea în aplicare a Orizont 2020 ar 
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trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății. Astfel, agendele trebuie 
stabilite în strânsă legătură cu părțile 
interesate din toate sectoarele vizate și este 
necesar să se permită o marjă suficientă de 
flexibilitate pentru a ține cont de noile 
evoluții. Este necesar să se recurgă în 
permanență la expertiză externă pe 
parcursul derulării programului-cadru 
Orizont 2020, utilizându-se totodată 
structurile relevante, cum ar fi platformele 
tehnologice europene, inițiativele comune 
de programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

trebui să răspundă oportunităților și 
necesităților în schimbare ale științei și 
tehnologiei, ale industriei, ale politicilor și 
ale societății. Astfel, agendele trebuie 
stabilite în strânsă legătură cu părțile 
interesate din toate sectoarele vizate și este 
necesar să se permită o marjă suficientă de 
flexibilitate pentru a ține cont de noile 
evoluții, inclusiv la nivelul proiectelor 
aflate în curs de desfășurare. Este necesar 
să se recurgă în permanență la expertiză 
externă pe parcursul derulării programului-
cadru Orizont 2020, utilizându-se totodată 
structurile relevante, cum ar fi platformele 
tehnologice europene, inițiativele comune 
de programare în comun și parteneriatele 
europene pentru inovare.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura echilibrul adecvat 
între cercetarea, dezvoltarea și inovarea 
consensuale și cele disruptive, cel puțin 
15 % din bugetul priorității „provocărilor 
societale” și al obiectivului specific 
„poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” din cadrul 
priorității „poziția de lider în sectorul 
industrial” ar trebui să urmărească o 
logică de la bază la vârf, orientată pe 
cercetare. Mai mult, ar trebui să se 
găsească echilibrul corect în cadrul 
priorităților stabilite de„provocările 
societale” și de „poziția de lider în 
sectorul industrial” între proiectele mici și 
cele de amploare, ținând cont de structura 
sectorului specific, de tipul de activitate, 
de tehnologie și de peisajul cercetării.

Or. en
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Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Pentru a putea concura la nivel 
global, pentru a aborda în mod eficient 
marile provocări societale și pentru a 
atinge obiectivele Strategiei Europa 2020, 
Uniunea trebuie să își folosească pe 
deplin resursele umane. Orizont 2020 ar 
trebui să fie un catalizator și un stimul 
puternic pentru completarea Spațiului 
european de cercetare prin sprijinirea 
activităților directe care atrag, mențin, 
formează și dezvoltă talente în cercetare și 
inovare. Pentru a atinge acest obiectiv și 
pentru a intensifica transferul de 
cunoștințe și cantitatea și calitatea 
cercetătorilor, activitățile de construire a 
capitalului uman, inclusiv cele axate în 
mod specific pe tineret și femei, trebuie să 
constituie un element standard în cadrul 
tuturor activităților de cercetare și inovare 
finanțate de Uniune.

Or. en

Justificare

Alte zone ale lumii prezintă rezultate mai bune decât Europa în ceea ce privește atragerea și 
menținerea talentelor. Dacă Europa dorește să rămână competitivă la nivel global trebuie să 
își dezvolte atractivitatea. Din acest motiv, activitățile de cercetare și inovare care 
beneficiază de sprijin financiar din partea UE trebuie să țină cont mai ales de resursele 
umane. În special Orizont 2020 trebuie să stimuleze completarea Spațiului european de 
cercetare și să dezvolte capitalul uman în cadrul sistemului european pentru cercetare și 
inovare.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune. Ar trebui să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european al cercetării, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

(22) Orizont 2020 trebuie să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune. Trebuie să se acorde atenție 
deplină Cartei europene a cercetătorilor și 
Codului de conduită pentru recrutarea 
cercetătorilor, alături de alte cadre de 
referință relevante definite în contextul 
spațiului european de cercetare.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Toate activitățile de cercetare și 
inovare se bazează pe capacitatea 
cercetătorilor, a instituțiilor de cercetare, 
a întreprinderilor și a cetățenilor de a 
accesa, distribui și folosi în mod liber 
informațiile științifice. Pentru a spori 
circulația și exploatarea cunoștințelor, 
accesul online liber și deschis la 
publicațiile științifice, adoptat deja în cel 
de-al șaptelea program-cadru, ar trebui să 
reprezinte principiul general al 
publicațiilor științifice care beneficiază de 
finanțare publică din partea Orizont 2020. 
Mai mult, Orizont 2020 ar trebui să 
testeze accesul online liber la datele 
științifice produse sau colectate prin 
intermediul cercetării care beneficiază de 
finanțare publică, astfel încât, până 
în 2020, accesul liber la astfel de date să 
devină o regulă generală.

Or. en
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Justificare

Prin intermediul accesului liber, experții și factorii de decizie pot beneficia rapid de 
informații esențiale. De aceea, accesul online liber și deschis la cercetarea științifică 
finanțată de programul Orizont 2020 trebuie să constituie o regulă generală. Pe de altă 
parte, trebuie să fie încurajat accesul liber la datele științifice. Accesul liber va crește fără 
îndoială eficiența economică a cercetării finanțate de UE, prin accelerarea progresului 
științific și prin limitarea repetițiilor inutile.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu 
politica de dezvoltare rurală, care pot 
contribui în mod special la consolidarea 
pe plan național și regional a 
capacităților de cercetare și inovare, în 
contextul strategiilor de specializare 
inteligentă.

(26) Pentru a obține un impact maxim, 
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura sau media.

Or. en

Justificarea

Importanța sinergiilor care trebuie să existe între proiectul Orizont 2020 și politica de 
coeziune în noua perioadă de programare, 2014-2020, constituie un considerent separat. Cu 
toate acestea, sunt necesare sinergii și între programul Orizont 2020 și alte programe ale 
Uniunii, astfel cum se menționează în noul text.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Atât programul Orizont 2020, cât și 
politica de coeziune urmăresc, prin 
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intermediul cadrelor lor strategice 
comune (CSC), o aliniere cuprinzătoare 
la obiectivele stabilite de Strategia 
Europa 2020 în ceea ce privește creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Această nouă direcție 
strategică necesită o cooperare sporită și 
sistematizată a ambelor CSC în vederea 
mobilizării depline a potențialului de
cercetare și inovare la nivel regional, 
național și european.

Or. en

Justificare

Deși se axează pe aspecte diferite, atât programul Orizont 2020, cât și politica de coeziune 
sunt extrem de importante pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Astfel, sunt 
absolut necesare sinergiile și complementaritatea dintre acestea. Politica de coeziune trebuie 
să pregătească factorii regionali de cercetare și inovare pentru participarea la proiectele 
Orizont 2020 și, pe de altă parte, trebuie să pună la dispoziție mijloacele adecvate de 
exploatare și diseminare rapidă pe piață a rezultatelor cercetării și inovării generate de 
cercetările finanțate prin Orizont 2020.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) În vederea asigurării unei legături 
mai bune și mai strânse între cercetare și 
inovare, Orizont 2020 sprijină transferul 
de cunoștințe și tehnologie, acordând o 
atenție deosebită relației dintre cercetarea 
desfășurată în sfera publică și structura 
de producție a Uniunii, în toate regiunile 
sale.

Or. es

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 26c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26c) Autoritățile europene locale și 
regionale au un rol important în ceea ce 
privește implementarea Spațiului 
european de cercetare și asigurarea unei 
coordonări eficiente a instrumentelor 
financiare ale Uniunii, în special cu 
privire la promovarea legăturilor dintre 
Orizont 2020 și fondurile structurale, în 
cadrul strategiilor de inovare regională 
bazate pe specializarea inteligentă.
Regiunile au un rol esențial și în 
diseminarea și implementarea rezultatelor 
programului Orizont 2020 și în furnizarea 
unor instrumente complementare de 
finanțare, incluzând proceduri de achiziții 
publice.

Or. en

Justificare

În calitate de actori principali în programarea și punerea în aplicare a politicii de coeziune, 
autoritățile regionale joacă un rol relevant în ceea ce privește crearea și capacitarea 
sinergiilor necesare între această politică și programul Orizont 2020. Pentru a exploata pe 
deplin posibilitățile de sinergii, autoritățile regionale trebuie să dezvolte strategii de 
cercetare și inovare proprii pentru specializarea inteligentă și să faciliteze exploatarea 
rezultatelor obținute prin Orizont 2020, acordând o atenție deosebită creării unor condiții de 
piață și a unui mediu de afaceri favorabile.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Importanța economică a achizițiilor 
publice din Uniune, estimată de către 
Comisie, în documentul său de lucru 
„Public procurement indicators 2009” 
(Indicatorii de achiziții publice 2009), 
la 19,4 % din PIB, transformă piața 
publică într-un instrument strategic al 
politicii economice și sociale din care face 
parte. Pe de altă parte, scopul imediat al 
achizițiilor publice este de a oferi 
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instituțiilor publice soluții care să le 
permită să furnizeze cetățenilor servicii 
mai bune și, fără îndoială, inovarea este o 
modalitate de îmbunătățire și extindere a 
furnizării produselor, lucrărilor și 
serviciilor convenționale, eficientizând 
procesele administrative. Cu toate acestea, 
din valoarea totală a achizițiilor publice 
din Uniune, o foarte mică parte este 
alocată produselor și serviciilor 
inovatoare, ceea ce constituie o mare 
pierdere de oportunități.

Or. es

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 27b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Pentru a spori la maximum 
impactul programului Orizont 2020, ar 
trebui să se ia în considerare în mod 
special abordările multidisciplinare și 
interdisciplinare ca elemente necesare 
pentru un progres științific major.
Descoperirile în știință au loc, adesea, la 
granița sau punctul de intersectare a 
disciplinelor. Mai mult, complexitatea 
problemelor și a provocărilor cu care se 
confruntă Europa necesită soluții care pot 
fi abordate numai prin colaborarea în 
cadrul mai multor discipline.

Or. en

Justificare

Elementele multidisciplinare și interdisciplinare sunt esențiale pentru progresul în știință și 
inovare. Complexitatea problemelor actuale nu poate fi abordată adeseori numai prin 
intermediul unei singure discipline științifice. Prin urmare, sunt necesare în mod regulat 
obiective comune sau structuri cognitive comune la nivelul disciplinelor pentru descoperirea 
și dezvoltarea celor mai bune soluții. Din acest motiv, Orizont 2020 ar trebui nu numai să 
prevadă, ci și să promoveze cooperarea multidisciplinară și interdisciplinară.



PR\905549RO.doc 17/154 PE489.637v02-00

RO

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 27c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27c) Universitățile, în calitate de instituții 
principale de excelență, joacă, în cadrul 
științific și tehnologic al Uniunii, un rol 
fundamental atât în formarea 
profesională, cât și în cercetare.

Or. en

Justificare

În Uniunea Europeană, peste 60 % dintre proiectele de cercetare sunt realizate în cadrul 
universităților, iar majoritatea cercetătorilor sunt formați în centrele universitare.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe naționale și 
regionale care sprijină cercetarea și 
inovarea.

(28) Având ca obiectiv obținerea unui 
impact cât mai mare al finanțării acordate 
de Uniune, Orizont 2020 trebuie să 
dezvolte sinergii mai strânse, care pot lua, 
de asemenea, forma unor parteneriate 
public-privat, cu programe internaționale,
naționale și regionale care sprijină 
cercetarea și inovarea.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează respectarea prevederilor din articolul 20 alineatul (1) care facilitează 
și încurajează cooperarea strânsă și programarea în comun cu proiectele internaționale, 
precum și cu cele naționale și regionale.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun și avantaje reciproce.
Cooperarea internațională în domeniul 
științei, tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului.

(30) Orizont 2020 ar trebui să promoveze 
cooperarea cu țările terțe, bazată pe 
interesul comun, avantaje reciproce și 
reciprocitate, dacă este cazul. Cooperarea 
internațională în domeniul științei, 
tehnologiei și inovării ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de consolidare a 
competitivității, la abordarea provocărilor 
societale și la sprijinirea politicilor externe 
și de dezvoltare ale Uniunii, inclusiv prin 
dezvoltarea de sinergii cu programele 
externe și prin contribuția la angajamentele 
internaționale ale Uniunii, cum ar fi 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului. Se va acorda o atenție 
deosebită concluziilor Consiliului privind 
rolul UE în materie de sănătate globală1.
__________________
1 Concluziile Consiliului Afaceri Externe 
din 10 mai 2010.

Or. en

Justificare

Concluziile Consiliului privind rolul UE în materie de sănătate globală susțin că UE și statele 
sale membre ar trebui să promoveze finanțarea eficientă și corectă a cercetării care este în 
beneficiul sănătății generale. Acestea subliniază, de asemenea, faptul că UE se va asigura că 
inovările și intervențiile au ca rezultat produse și servicii accesibile și convenabile ca preț.
Prin urmare, programul Orizont 2020 ar trebui să abordeze nu numai provocările societale 
la nivel european, ci și provocările globale, în conformitate cu angajamentele europene 
menționate mai sus.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a menține condiții de egalitate 
pentru toate întreprinderile care își 
desfășoară activitatea pe piața internă, 

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

finanțarea oferită de Orizont 2020 ar trebui 
să fie stabilită, de asemenea, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat, inclusiv cu Cadrul comunitar 
pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare1 și ținând cont de 
revizuirea actuală a acestuia, pentru a se 
asigura eficacitatea cheltuielilor publice și 
pentru a preveni denaturări ale pieței, cum 
ar fi eliminarea finanțării private, crearea 
unor structuri de piață ineficiente sau 
menținerea întreprinderilor ineficiente.

__________________
1 JO C 323, 30.12.2006 p. 1

Or. en

Justificare

Prin înclinarea prea mult a balanței în favoarea finanțării pe termen scurt, inovarea legată 
de piață ar putea denatura concurența și ar fi în detrimentul unei cercetări fundamentale, pe 
termen mai lung, care este de regulă sursa inovării revoluționare și disruptive. Prin urmare, 
trebuie luate în considerare atât litera, cât și spiritul normelor privind ajutoarele de stat 
pentru C+D.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare 
Orizont 2020 (2014-2020) 
(„Orizont 2020”) și stabilește cadrul de 
reglementare a sprijinului Uniunii pentru 
activități de cercetare și inovare și de 
promovare a unei exploatări mai bune a 
potențialului industrial al politicilor de 
inovare, cercetare și dezvoltare 
tehnologică.

Prezentul regulament instituie Programul-
cadru pentru cercetare și inovare 
Orizont 2020 (2014-2020) 
(„Orizont 2020”) și stabilește cadrul de 
reglementare a sprijinului Uniunii pentru 
activități de cercetare și inovare, în scopul 
consolidării bazei științifice și tehnologice 
europene, asigurând dezvoltarea 
capitalului intelectual și promovând 
avantajele pentru societate, inclusiv o mai 
bună exploatare a potențialului industrial 
al politicilor de inovare, cercetare și 
dezvoltare tehnologică.

Or. en
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Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, oferind 
un cadru strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor publice și private, 
de creare de noi locuri de muncă, de 
promovare a coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și de asigurare a unei creșteri 
durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Or. en

Justificare

În contextul restricțiilor bugetare cauzate de criza financiară și economică cu care se 
confruntă Europa nu ar trebui să fie subminate investițiile inteligente în sectoare cu valoare 
adăugată ridicată, precum cercetarea și inovarea. Eforturile financiare publice în aceste 
sectoare trebuie să fie menținute sau sporite, iar Orizont 2020 trebuie să aibă un efect de 
levier în acest sens. Pe de altă parte, elementul central al tuturor investițiilor publice 
realizate de UE trebuie să fie coeziunea socială, economică și teritorială a Uniunii.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 

(1) Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea 
unei societăți bazate pe cunoaștere și 
inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea 
de fonduri suplimentare suficiente pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, 
Orizont 2020 sprijină punerea în aplicare a 
Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 
Uniunii, precum și realizarea și 
funcționarea spațiului european de 
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cercetare (SEC). Indicatorii de performanță 
relevanți sunt prevăzuți în introducerea la 
anexa I.

cercetare (ERA), prin intermediul unor 
acțiuni specifice și exemplare de 
promovare a schimbărilor structurale în 
sistemele europene de cercetare și 
inovare. Indicatorii de performanță 
relevanți sunt prevăzuți în introducerea la 
anexa I.

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Centrul Comun de Cercetare contribuie 
la îndeplinirea obiectivului general și a 
priorităților stabilite la alineatele (1) și (2), 
asigurând sprijin științific și tehnic 
politicilor Uniunii. Liniile generale ale 
activităților sunt stabilite în partea IV a 
anexei I.

(3) Centrul Comun de Cercetare contribuie 
la îndeplinirea obiectivului general și a 
priorităților stabilite la alineatele (1) și (2), 
asigurând sprijin științific și tehnic 
politicilor Uniunii. Liniile generale ale 
activităților sunt stabilite în partea IV a 
anexei I. În plus, Centrul comun de 
cercetare va sprijini autoritățile naționale 
și regionale în dezvoltarea strategiilor lor 
de specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

Centrul comun de cercetare ar trebui, de asemenea, să sprijine luarea deciziilor la nivel 
regional și local prin punerea la dispoziție a celor mai recente rezultate în C+D+I. Acest 
demers ar trebui să fie realizat în strânsă coordonare cu noile evoluții ale platformei de 
specializare inteligentă.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul priorităților și liniilor generale 
menționate la alineatul (2), se pot lua în 
considerare nevoi noi și neprevăzute care 

(5) În cadrul priorităților și liniilor generale 
menționate la alineatul (2), se pot lua în 
considerare nevoi noi și neprevăzute care 
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apar pe parcursul perioadei de punere în 
aplicare a programului-cadru Orizont 2020.
Acestea pot fi reacții la noile oportunități, 
crize și amenințări, la nevoile legate de 
dezvoltarea de noi politici ale Uniunii, 
precum și la testarea acțiunilor pentru 
care se prevede acordarea de sprijin în 
cadrul programelor viitoare.

apar pe parcursul perioadei de punere în 
aplicare a programului-cadru Orizont 2020.
Acestea pot fi reacții la noile oportunități, 
crize și amenințări, la nevoile legate de 
dezvoltarea de noi politici ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Testarea acțiunilor este deja prevăzută în procesul de negociere bugetară din cadrul UE.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Orizont 2020 este de 87 740 de 
milioane EUR, din care o sumă maximă 
de 86 198 de milioane EUR este alocată 
activităților în temeiul titlului XIX din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE).

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a Orizont 2020 este de xxx
milioane EUR, din care o sumă maximă de 
98,2 % este alocată activităților în temeiul 
titlului XIX din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excelența științifică, 27 818 de milioane 
EUR;

(a) excelența științifică, 33,2 % din bugetul 
total;

Or. en
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Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
20 280 de milioane EUR;

(b) poziția de lider în sectorul industrial, 
24 % din bugetul total;

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) provocări societale, 35 888 de milioane 
EUR.

(c) provocări societale, 37,7 % din bugetul 
total.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea 
Orizont 2020 pentru acțiunile directe 
nenucleare ale Centrului Comun de 
Cercetare reprezintă 2 212 de milioane 
EUR.

Suma maximă totală a contribuției 
financiare a Uniunii din partea 
Orizont 2020 pentru acțiunile directe 
nenucleare ale Centrului Comun de 
Cercetare reprezintă 2,1 % din bugetul 
total.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Defalcarea orientativă a obiectivelor 
specifice în cadrul priorităților și suma 
maximă totală a contribuției la acțiunile 
directe nenucleare ale Centrului Comun de 
Cercetare sunt prevăzute la anexa II.

Defalcarea obiectivelor specifice în cadrul 
priorităților și suma maximă totală a 
contribuției la acțiunile directe nenucleare 
ale Centrului Comun de Cercetare sunt 
prevăzute la anexa II.

Or. en

Justificare

Defalcarea trebuie să fie clară și nu trebuie să lase loc niciunei concepții eronate.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3 194 de milioane EUR, astfel 
cum este prevăzut în anexa II. O primă 
alocare de 1 542 de milioane EUR este 
pusă la dispoziție de Institutul European 
de Inovare și Tehnologie pentru 
activitățile prevăzute la titlul XVII din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. A doua alocare de până la 
1652 de milioane EUR este pusă la 
dispoziție și va face obiectul revizuirii 
prevăzute la articolul 26 alineatul (1).
Această sumă suplimentară este furnizată 
pe o bază proporțională, astfel cum se 
indică în anexa II, din suma pentru
obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” în cadrul priorității privind 
poziția de lider în sectorul industrial, 
prevăzute la alineatul (2) litera (b) și din 
suma pentru prioritatea referitoare la 
provocările societale, prevăzută la 
alineatul (2) litera (c).

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție maximă de la Orizont 2020 de 
3,1 % din bugetul total, astfel cum este 
prevăzut în anexa II.
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Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această finanțare sub formă de două 
alocări multianuale acoperă:

eliminat

(a) pentru prima alocare, evoluțiile în 
curs ale actualelor comunități ale 
cunoașterii și inovării (denumite în 
continuare „CCI”) și fondurile inițiale 
pentru lansarea celui de-al doilea val de 
trei noi CCI;
(b) în a doua alocare, dezvoltarea 
continuă a CCI-urilor lansate deja și 
investirea de sume pentru lansarea celui 
de-a treia etape de trei noi CCI-uri

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

A doua alocare este pusă la dispoziție în 
urma evaluării prevăzute la articolul 26 
alineatul (1), ținând seama în special de:

eliminat

(a) calendarul convenit pentru lansarea 
celui de al treilea val de CCI-uri;
(b) nevoile financiare programate ale 
CCI-urilor existente în funcție de 
dezvoltarea specifică a acestora.
(c) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a CCI-urilor sale 
la obiectivele Orizont 2020.

Or. en
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Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar al Orizont 2020 poate 
acoperi cheltuieli legate de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
care sunt necesare pentru gestionarea 
Orizont 2020 și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, în special studii și reuniuni ale 
experților, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele Orizont 2020, 
cheltuieli legate de rețelele informatice 
specializate pe prelucrarea și schimbul de 
informații, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea Orizont 2020.

Pachetul financiar al Orizont 2020 poate 
acoperi cheltuieli legate de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
care sunt necesare pentru gestionarea 
Orizont 2020 și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, în special studii și reuniuni ale 
experților, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele Orizont 2020, 
cheltuieli legate de rețelele informatice 
specializate pe prelucrarea și schimbul de 
informații, împreună cu toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică efectuate de 
Comisie pentru gestionarea Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
precum și pentru a lua în considerare
dispozițiile alineatului (3), Comisia poate, 
în urma evaluării intermediare a Orizont 
2020, astfel cum este prevăzută la articolul 
26 alineatul (1) litera (a) din prezentul 
regulament, în cadrul procedurii bugetare 
anuale, să revizuiască sumele stabilite 
pentru prioritățile menționate la alineatul 
(2) și defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 

(5) Pentru a reacționa la situații 
neprevăzute sau la noile evoluții și nevoi, 
Comisia poate, în urma evaluării la 
jumătatea perioadei prevăzute la 
articolul 26 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament, în cadrul procedurii 
bugetare anuale, să propună revizuirea 
sumelor stabilite pentru prioritățile 
menționate la alineatul (2) și contribuția 
adusă EIT, prevăzută la alineatul (3) și 
defalcarea orientativă pe obiective 
specifice în cadrul priorităților sus-
menționate, stabilită la anexa II, precum și 
transferurile de credite între prioritățile și 
obiectivele specifice în valoare de până la 
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10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și până la 10 % din 
defalcarea orientativă inițială a fiecărui 
obiectiv specific. Prezenta dispoziție nu se 
referă la suma pentru acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare prevăzută la 
alineatul (2) sau la contribuția acordată 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie prevăzută la alineatul (3).

10 % din suma totală alocată inițial pentru 
fiecare prioritate și pentru EIT și până la 
10 % din defalcarea orientativă inițială a 
fiecărui obiectiv specific. Prezenta 
dispoziție nu se referă la suma pentru 
acțiunile directe ale Centrului Comun de 
Cercetare prevăzută la alineatul (2). La 
revizuirea acestor sume, Comisia ține 
seama, în special, de:
(a) contribuția diferitelor părți ale 
programului la îndeplinirea obiectivelor 
Orizont 2020;
(b) dezvoltarea de indicatori-cheie pentru 
evaluarea rezultatelor și impactului 
diferitelor părți ale programelor, astfel 
cum se menționează în anexa II a 
programului specific;
(c) viitoarele nevoi financiare prevăzute 
pentru diferitele etape și instrumente ale 
programului.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) țări sau teritorii asociate la cel de-al 
șaptelea program-cadru.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se asigură o coordonare eficientă între 
cei trei piloni principali ai Programului-
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cadru Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în program, este necesară cooperarea între cei trei 
piloni ai programului Orizont 2020.

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Conducere și coordonare strategică

Se va continua conducerea și 
coordonarea strategică a cercetării și 
inovării care urmăresc obiective comune 
și necesită sinergii în cadrul programului 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de platformele 
tehnologice europene, de inițiativele de 
programare în comun și de parteneriatele 
europene pentru inovare.

(2) De asemenea, se va ține cont și de 
aspectele relevante ale agendelor de 
cercetare și inovare stabilite de platformele 
tehnologice europene, de inițiativele de 
programare în comun, de parteneriatele 
europene pentru inovare și de organizațiile 
europene pentru cercetare internațională.

Or. en
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Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
interdisciplinare, științelor 
socioeconomice și umaniste, promovării 
funcționării și realizării ERA, cooperării cu 
țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile, inclusiv aspectelor legate de 
gen în domeniul cercetării, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

(1) Legăturile și interfețele sunt puse în 
aplicare în cadrul priorităților Orizont 2020 
și între acestea din urmă. Se acordă o 
atenție deosebită în acest sens dezvoltării și 
aplicării tehnologiilor de bază și industriale 
esențiale, corelării între descoperire și 
introducerea pe piață, cercetării și inovării 
multidisciplinare, interdisciplinare și 
transdisciplinare, științelor 
socioeconomice și umaniste, promovării 
funcționării și realizării ERA, cooperării cu 
țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile, inclusiv aspectelor legate de 
gen în domeniul cercetării, sporirii 
atractivității profesiei de cercetare, precum 
și facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
acțiunile finanțate rămân relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al economiei și al 
societății într-o lume globalizată, 
incluzând în inovație aspecte industriale, 
organizaționale și sociale.

Or. en
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Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a egalității de gen și a dimensiunii de gen
în activitățile de cercetare și inovare.

Orizont 2020 asigură promovarea eficientă 
a echilibrului de gen în toate programele, 
în comisiile de evaluare, în grupurile de 
experți și în cele consultative și în cadrul 
oricărui organism decizional existent sau 
creat pentru punerea în aplicare a acestui 
program. În acest sens, se vor dezvolta 
obiective și se vor pune în aplicare măsuri 
adecvate, elaborate în vederea îndeplinirii 
obiectivelor respective.

Or. en

Justificare

Cercetarea a dovedit cum inegalitățile de gen din societate și din instituțiile de cercetare au 
influențat știința, medicina și tehnologia. Polarizarea genului în cercetare limitează 
creativitatea științifică, excelența și beneficiile aduse societății. Aceasta poate fi și 
costisitoare. Folosirea unei analize a inegalității dintre femei și bărbați care să stimuleze 
inovarea implică activități interdisciplinare pe tot parcursul procesului de cercetare.
Stimulează inovarea prin crearea de noi perspective, punerea unor întrebări noi și 
deschiderea unor noi domenii pentru cercetare.

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În proiectele de cercetare în care sunt 
implicate ființe umane în calitate de 
subiecți sau utilizatori finali, programul 
Orizont 2020 garantează că egalitatea de 
gen este luată în considerare în mod 
corespunzător în ceea ce privește 
conținutul cercetării și al inovării, în toate 
etapele procesului, inclusiv în stabilirea 
priorităților, definirea cererilor de 
propuneri, evaluarea și monitorizarea 
programelor și proiectelor, precum și în 
negocieri și în acorduri.
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Justificare

Pentru a concura la nivel mondial, Europa are nevoie de mai mulți cercetători și de mai 
multe persoane cu experiență în știință și tehnologie. În prezent, există un dezechilibru 
evident în ceea ce privește egalitatea de gen în domeniile științei, ingineriei și tehnologiei.
Astfel, ameliorarea acestui dezechilibru în întregul sistem are potențialul de a crește capitalul 
uman în domeniile științei și tehnologiei. Prin urmare, unul dintre obiectivele programului 
Orizont 2020 trebuie să fie ameliorarea dezechilibrului în ceea ce privește egalitatea de gen 
în cadrul sistemului european pentru știință și tehnologie. În acest sens, întregul proces 
trebuie să fie caracterizat printr-un echilibru în această privință.

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Resurse umane

Promovarea resurselor umane pentru 
știință, tehnologie și inovare în Europa 
reprezintă o prioritate în cadrul 
Orizont 2020.
Orizont 2020 contribuie la promovarea și 
la atractivitatea carierelor cercetătorilor 
în întreaga Uniune, în contextul spațiului 
european de cercetare.

Or. en

Justificare

Criza economică și financiară a avut un impact negativ asupra ratelor șomajului din mai 
multe state membre. Este absolut necesară crearea unor noi locuri de muncă în sectoarele cu 
valoare economică adăugată ridicată, cum ar fi cercetarea și inovarea. Sunt necesare 
atragerea și promovarea resurselor umane în aceste domenii în vederea unei redresări 
economice de succes și a garantării competitivității pe termen lung a UE într-o lume 
globalizată.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 15b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b
Accesul liber

Pentru a spori exploatarea și diseminarea 
rezultatelor și pentru a stimula, astfel, 
inovarea europeană, este necesar ca 
accesul liber și deschis la publicațiile 
rezultate în urma cercetării finanțate de 
Orizont 2020 să fie obligatoriu. Se 
promovează accesul liber și deschis la 
datele științifice produse sau colectate în 
cadrul cercetării finanțate de programul 
Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Prin intermediul accesului liber, experții și factorii de decizie pot beneficia rapid de 
informații esențiale. De aceea, accesul online liber și deschis la cercetarea științifică 
finanțată de programul Orizont 2020 trebuie să constituie o regulă generală. Pe de altă 
parte, accesul liber la datele științifice trebuie să fie încurajat. Accesul liber va crește fără 
îndoială eficiența economică a cercetării finanțate de UE, prin accelerarea progresului 
științific și prin limitarea repetițiilor inutile.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Importanța sinergiilor care trebuie să existe între proiectul Orizont 2020 și politica de 
coeziune în noua perioadă de programare, 2014-2020, merită o abordare separată.
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Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Sinergii cu fondurile structurale

Orizont 2020 contribuie la eliminarea 
decalajelor în ceea ce privește cercetarea 
și inovarea în Uniunea Europeană prin 
activarea sinergiilor cu politica de 
coeziune, în sprijinul cercetării și inovării, 
prin intermediul implementării 
coordonate a unor măsuri 
complementare. Atunci când este posibil, 
se va promova interoperabilitatea celor 
două instrumente și se va încuraja 
finanțarea cumulativă sau combinată.

Or. en

Justificare

Astfel cum este prevăzut în noul considerent propus 26a, deși se axează pe aspecte diferite, 
atât programul Orizont 2020, cât și politica de coeziune sunt extrem de importante pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Astfel, sunt absolut necesare sinergiile și 
complementaritatea dintre acestea. Politica de coeziune trebuie să pregătească factorii 
regionali de cercetare și inovare pentru participarea la proiectele Orizont 2020 și, pe de altă 
parte, trebuie să pună la dispoziție mijloacele adecvate de exploatare și diseminare rapidă pe 
piață a rezultatelor de cercetare și inovare generate de cercetarea fundamentală finanțată 
prin Orizont 2020.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) trebuie să conducă la 
aproximativ 15 % din bugetul total 
combinat pentru obiectivul specific privind 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” și prioritatea 
„Provocări societale”, în favoarea IMM-

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) conduce la atribuirea a
cel puțin 15 % din bugetul total combinat 
pentru obiectivul specific privind „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” și prioritatea „Provocări 
societale”, în favoarea IMM-urilor.
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urilor.

Or. en

Justificarea

Rolul important pe care trebuie să îl joace IMM-urile în consolidarea sistemului european de 
cercetare și inovare impune obiective clare și sprijin financiar evident. Schimbarea unei cifre 
orientative cu una minimă oferă mai multă claritate și previzibilitate.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuții financiare din partea Uniunii 
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al șaptelea program-cadru, 
sub rezerva modificării actele lor de bază;
pentru noi parteneriate public-privat 
instituite în temeiul articolului 187 din 
TFUE; și pentru alte organisme de 
finanțare menționate la articolul [55 
alineatul (1) litera (b) punctele (v) și (vii)] 
din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [noul 
Regulament financiar]. Acest tip de 
parteneriate este pus în aplicare doar în 
cazul în care domeniul de aplicare al 
obiectivelor urmărite și nivelul resurselor 
necesare justifică acest lucru;

(a) contribuții financiare din partea Uniunii 
pentru întreprinderi comune, instituite în 
conformitate cu articolul 187 din TFUE, în 
temeiul celui de-al șaptelea program-cadru, 
sub rezerva modificării actele lor de bază, 
luând pe deplin în considerare rezultatele 
analizei cost-beneficii, care va fi realizată 
în cadrul evaluării impactului prevăzute 
pentru acest instrument, precum și 
îndeplinirea criteriilor stabilite la 
alineatul (3); pentru noi parteneriate 
public-privat instituite în temeiul 
articolului 187 din TFUE; și pentru alte 
organisme de finanțare menționate la 
articolul [55 alineatul (1) litera (b) 
punctele (v) sau (vii)] din Regulamentul 
(UE) nr. XX/2012 [noul Regulament 
financiar]. Acest tip de parteneriate este 
pus în aplicare doar în cazul în care 
domeniul de aplicare al obiectivelor 
urmărite și nivelul resurselor necesare 
justifică acest lucru și dacă alte forme de 
parteneriat nu vor îndeplini obiectivele 
sau nu vor genera efectul de pârghie 
necesar;

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate în mod deschis și transparent 
pe baza tuturor criteriilor următoare:

(3) Parteneriatele public-privat sunt 
identificate și puse în aplicare în mod 
deschis și transparent pe baza tuturor 
criteriilor următoare:

Or. en

Justificare

Nu numai alegerea parteneriatelor public-privat, ci și punerea lor în aplicare trebuie să 
respecte o serie de criterii, precum alinierea la celelalte norme ale programului Orizont 2020 
privind drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de acces, transparența și 
deschiderea și necesitatea identificării prealabile a obiectivelor comune ce trebuie atinse și a 
asumării de responsabilități în acest sens.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii;

(a) valoarea adăugată a acțiunii la nivelul 
Uniunii și valoarea adăugată a 
instrumentului parteneriatului public-
privat;

Or. en

Justificare

Parteneriatele public-privat ar trebui constituite doar atunci când acest instrument prezintă 
valoare adăugată (din punctul de vedere al participării industriale, al mobilizării fondurilor 
private sau al consolidării competitivității unui întreg lanț valoric etc.) față de alte 
instrumente posibile.

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice;

(b) amploarea impactului asupra 
competitivității industriale, creșterii 
economice durabile și aspectelor 
socioeconomice, prin definirea unor 
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obiective societale și de competitivitate 
clare și măsurabile, inclusiv crearea de 
locuri de muncă și obiective 
educaționale/de formare, dar și prin 
asumarea de responsabilități în sensul 
atingerii acestor obiective;

Or. en

Justificare

În actualul context de criză, obiectivele economice și sociale trebuie definite în mod clar și 
trebuie să fie măsurabile, pentru a se putea evalua nivelul de adecvare al fiecărui instrument.
Trebuie acordată o atenție deosebită creării de locuri de muncă, întrucât una dintre 
principalele consecințe ale crizei constă într-un puternic impact negativ asupra ratelor de 
ocupare a forței de muncă.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentul pe termen lung al tuturor 
partenerilor, bazat pe o viziune comună și 
obiective clar definite;

(c) angajamentul pe termen lung și o 
contribuție echilibrată a tuturor 
partenerilor, bazate pe o viziune comună și 
obiective clar definite;

Or. en

Justificare

Mobilizarea fondurilor și a contribuțiilor private este absolut necesară în contextul 
restricțiilor la care sunt supuse bugetele publice. Atingerea obiectivelor programului 
Orizont 2020 și ale Strategiei Europa 2020 necesită nu numai ajutoare publice, ci și 
angajamente private.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) respectarea normelor de participare 
la programul Orizont 2020, în special în 
ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală, transparența și deschiderea;
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Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) complementaritatea cu alte 
componente ale programului 
Orizont 2020 și alinierea la agenda 
strategică a Uniunii în materie de 
cercetare și inovare;

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) implicarea în parteneriat a tuturor 
partenerilor interesați, de la nivelul 
întregului lanț valoric, inclusiv a 
utilizatorilor finali, a IMM-urilor și a 
institutelor de cercetare.

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre.

Se acordă o atenție deosebită inițiativelor 
de programare în comun între statele 
membre, iar aceste inițiative pot cuprinde 
regiuni și orașe, dacă acest lucru este 
relevant. Contribuția financiară a Uniunii 
are un caracter limitat și este întotdeauna 
condiționată de demonstrarea 
transparenței, a participării ample a 
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statelor membre, a existenței unei valori 
adăugate pentru Uniune și a 
adiționalității resurselor. Finanțarea 
complementară va fi acordată exclusiv 
inițiativelor care sunt deschise permanent 
participării tuturor statelor membre.

Or. en

Justificare

În primul rând, este nevoie de o flexibilitate sporită și de amplificarea rolului jucat de regiuni 
în formarea inițiativelor de programare în comun. În al doilea rând, participarea Uniunii 
trebuie să aibă întotdeauna în vedere valoarea adăugată europeană a acestor inițiative și să 
se bazeze pe principiul incluziunii.

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe state membre în 
temeiul articolului 185 din TFUE.

(b) participarea Uniunii la programele 
desfășurate de mai multe state membre în 
temeiul articolului 185 din TFUE, cu 
participarea autorităților sub-naționale, 
atunci când acest lucru este relevant.

Or. en

Justificare

Logica aplicată în cazul statelor membre ar trebui să se aplice și pentru participarea UE la 
programele desfășurate de autoritățile regionale. Aceasta ar fi în concordanță cu spiritul 
articolului 185 din TFUE.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile stabilite în țări terțe și 
organizațiile internaționale sunt eligibile 
pentru participarea la acțiunile indirecte ale 
Orizont 2020 în condițiile stabilite în 
Regulamentul (UE) XX/XX [reguli de 

(1) Entitățile stabilite în țări terțe și 
organizațiile internaționale sunt eligibile 
pentru participarea la acțiunile indirecte ale 
Orizont 2020 în condițiile stabilite în 
Regulamentul (UE) XX/XX [reguli de 
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participare]. Cooperarea internațională cu 
țări terțe și organizații internaționale este 
promovată în cadrul și prin intermediul
Orizont 2020 pentru a îndeplini, în special, 
următoarele obiective:

participare]. Cooperarea internațională cu 
țări terțe și organizații internaționale este 
promovată și integrată în Orizont 2020 
pentru a îndeplini, în special, următoarele 
obiective:

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare.

(c) sprijinirea obiectivelor de politică 
externă și de dezvoltare ale Uniunii, care 
completează programele externe și de 
dezvoltare și angajamentele asumate la 
nivel internațional, precum realizările 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Or. en

Justificare

Trebuie să existe o coerență clară între programul Orizont 2020, acțiunile sprijinite prin 
acest program și obiectivele externe și de dezvoltare generale ale UE. De asemenea, acestea 
trebuie să respecte angajamentele internaționale asumate de Uniune.

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
pe baza interesului comun și al avantajului 
reciproc, ținându-se seama de capacitățile 
științifice și tehnologice și de oportunitățile 
de piață, precum și de impactul preconizat.

Se pun în aplicare acțiuni specifice, cu 
obiectivul de a promova cooperarea cu 
anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, 
în special cu partenerii strategici ai 
Uniunii, pe baza interesului comun și al 
avantajului reciproc, ținându-se seama de 
capacitățile științifice și tehnologice și de 
oportunitățile de piață, precum și de 
impactul preconizat.

Or. en
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Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesar să se încurajeze accesul 
reciproc la programele derulate în țări terțe.
Pentru a valorifica la maxim impactul, se 
promovează coordonarea și sinergiile cu 
inițiativele întreprinse de statele membre și 
țările asociate.

Este necesar să se încurajeze și să se 
monitorizeze periodic accesul reciproc la 
programele derulate în țări terțe. Pentru a 
valorifica la maxim impactul, se 
promovează coordonarea și sinergiile cu 
inițiativele întreprinse de statele membre și 
țările asociate.

Or. en

Justificare

Monitorizarea periodică a programelor țărilor terțe este necesară pentru a asigura 
reciprocitatea accesului garantat de Uniune la Orizont 2020. Această monitorizare va 
identifica modificările survenite în practicile țărilor terțe care ar putea submina acest 
obiectiv de acces reciproc.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020.

Activitățile de diseminare a informațiilor și 
activitățile de comunicare reprezintă o 
sarcină integrată a tuturor acțiunilor 
sprijinite de Orizont 2020. Integrarea 
dimensiunii de gen în activitățile de 
diseminare și comunicare va constitui o 
componentă efectivă a sistemelor și va fi 
evaluată.

Or. en

Justificare

Dimensiunea de gen trebuie să fie prezentă în toate etapele Orizont 2020, inclusiv în 
activitățile de diseminare și comunicare.
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Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale;

(c) acțiunile care regrupează rezultate 
dintr-o serie de proiecte, inclusiv cele care 
pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune 
la dispoziție baze de date ușor de utilizat și 
rapoarte care rezumă constatările esențiale
și pentru a asigura comunicarea și 
diseminarea acestora către comunitatea 
științifică și publicul larg;

Or. en

Justificare

Constatările și implicațiile rezultatelor proiectelor ar trebui comunicate comunității științifice 
și nu numai, pentru a încuraja un nivel superior de angajament între comunitatea cercetării, 
industrie, cetățeni și societatea civilă.

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar ca sistemul de control să 
asigure un echilibru adecvat între încredere 
și control, ținând cont de controalele 
administrative și de alte costuri ale 
controalelor la toate nivelurile, astfel încât 
să poate fi îndeplinite obiectivele 
Programului-cadru Orizont 2020 și să fie 
atrași în programul-cadru cei mai 
competenți cercetători și cele mai 
inovatoare întreprinderi.

(2) Este necesar ca sistemul de control să 
asigure un echilibru adecvat între încredere 
și control, ținând cont de controalele 
administrative și de alte costuri ale 
controalelor la toate nivelurile, inclusiv la 
nivelul beneficiarilor, astfel încât să poate 
fi îndeplinite obiectivele Programului-
cadru Orizont 2020 și să fie atrași în 
programul-cadru cei mai competenți 
cercetători și cele mai inovatoare 
întreprinderi.

Or. en

Justificare

Trebuie recunoscute și luate în considerare costurile administrative pe care le pot suporta 
beneficiarii în vederea îndeplinirii cerințelor de control.
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Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații cu privire 
la subiecte transversale, cum ar fi 
durabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

(1) Comisia monitorizează anual punerea 
în aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, a programului său specific și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie. Această 
monitorizare include informații și 
indicatori cu privire la subiecte 
transversale, cum ar fi genul, 
sustenabilitatea și schimbările climatice, 
inclusiv informații privind volumul 
cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

Or. en

Justificare

O monitorizare eficientă a programului necesită indicatori clari. De asemenea, trebuie 
menționată în mod explicit importanța echilibrului de gen.

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare Evaluare la jumătatea perioadei

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările se efectuează în timp util 
pentru a putea contribui la procesul de 
luare a deciziilor.

(1) Evaluările și analizele sunt efectuate 
suficient de devreme pentru a putea fi 
avute în vedere în procesul de luare a 
deciziilor.
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Or. en

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 
Comisia efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie.
Astfel cum se prevede la articolul 6 
alineatul (3), a doua alocare a fondurilor 
destinate Institutului European de 
Inovare și Tehnologie este pusă la 
dispoziție în urma acestei evaluări.
Evaluarea analizează progresele realizate 
de Institutul European de Inovare și 
Tehnologie în raport cu:

eliminat

(i) nivelul de utilizare a primei alocări de 
fonduri prevăzute la articolul 6 alineatul 
(3), diferențiind între fondurile utilizate 
pentru lansarea primului val de CCI-uri 
și efectul fondurilor inițiale asupra celei 
de a doua faze, precum și capacitatea 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie de a atrage fonduri de la 
partenerii din cadrul comunităților 
cunoașterii și inovării și din sectorul 
privat, astfel cum se prevede în 
Regulamentul XX/2012 [Regulamentul 
IET revizuit];
(ii) calendarul convenit pentru lansarea 
celui de al treilea val de comunități ale 
cunoașterii și inovării și nevoile 
financiare programate ale comunităților 
existente în funcție de dezvoltarea 
specifică a acestora și
(iii) contribuția Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a comunităților 
cunoașterii și inovării la prioritatea 
privind provocările societale și la 
obiectivul specific privind „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
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industriale” ale programului Orizont 
2020.

Or. en

Justificare

Următoarea generație de CCI va fi lansată în 2014, iar bugetul va fi introdus progresiv, în 
funcție de performanțele anuale ale acestora. Întrucât condițiile specifice diferă de la un 
sector la altul, ar fi mai indicat ca deciziile bugetare să se ia în funcție de meritele fiecărei 
CCI, nu să se decidă asupra noilor CCI în funcție de performanțele altor CCI.

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015 și evaluarea Institutului European 
de Inovare și Tehnologie, Comisia 
efectuează, cu sprijinul experților 
independenți, o evaluare intermediară a 
programului-cadru Orizont 2020, a 
programului său specific, inclusiv a 
Consiliului European pentru Cercetare, și a 
activităților Institutului European de 
Inovare și Tehnologie, pe baza îndeplinirii 
(la nivelul rezultatelor și al progreselor 
înregistrate în vederea obținerii 
impacturilor) obiectivelor Orizont 2020 și 
a menținerii relevanței tuturor măsurilor, a 
eficienței și utilizării resurselor, a 
posibilităților de simplificare 
suplimentară și a valorii adăugate a 
Uniunii. Această evaluare ia, de asemenea, 
în considerare aspecte legate de accesul la 
oportunități de finanțare pentru 
participanții din toate regiunile, pentru 
IMM-uri și pentru promovarea echilibrului 
de gen. De asemenea, evaluarea ia în calcul 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
referitoare la o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum și 
influența asupra impactului pe termen lung 

(b) Nu mai târziu de sfârșitul anului 2017 
și luând în considerare evaluarea ex-post a 
celui de al șaptelea program-cadru care 
trebuie finalizată până la sfârșitul anului 
2015, Comisia efectuează, cu sprijinul 
experților independenți, o evaluare la 
jumătatea perioadei a programului-cadru 
Orizont 2020, a programului său specific, 
inclusiv a Consiliului European pentru 
Cercetare, și a activităților Institutului 
European de Inovare și Tehnologie.
Evaluarea analizează progresele realizate 
de diferitele componente ale 
Orizont 2020, pe baza:
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al măsurilor precedente.
(i) îndeplinirii (la nivelul rezultatelor și al 
progreselor înregistrate în vederea obținerii 
impactului, pe baza indicatorilor 
evidențiați în anexa II la programul 
specific) obiectivelor Orizont 2020 și a 
menținerii relevanței tuturor măsurilor;
(ii) eficienței și utilizării resurselor, cu 
accent special pe acțiunile transversale și 
alte elemente prevăzute la 
articolul 13 alineatul (1); și
(iii) valorii adăugate a Uniunii.

Evaluarea la jumătatea perioadei ia, de 
asemenea, în considerare posibilitățile de 
simplificare suplimentară și aspecte legate 
de accesul la oportunități de finanțare 
pentru participanții din toate regiunile, 
pentru IMM-uri și pentru promovarea 
echilibrului de gen. De asemenea, 
evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor 
la prioritățile Uniunii referitoare la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și influența asupra 
impactului pe termen lung al măsurilor 
precedente.

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei economii bazate pe 
cunoaștere și inovare în întreaga Uniune, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
durabilă. Orizont 2020 va sprijini Strategia 
Europa 2020 și alte politici ale Uniunii, 
precum și realizarea și funcționarea 
Spațiului european de cercetare.

Obiectivul general al Orizont 2020 este 
construirea unei societăți bazate pe 
cunoaștere și inovare în întreaga Uniune, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
durabilă. Orizont 2020 va sprijini Strategia 
Europa 2020 și alte politici ale Uniunii, 
precum și realizarea și funcționarea 
Spațiului european de cercetare.

Or. en
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Amendamentul 73
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 2 –
liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- următorii indicatori de resurse umane:
modificarea procentului de cercetători 
(echivalent normă întreagă) din populația 
activă; modificarea procentului de femei 
din numărul total al cercetătorilor;
modificările la nivelul atragerii 
cercetătorilor din străinătate și al 
exodului de creiere în domeniul 
cercetării.
Toți indicatorii de performanță se 
utilizează pentru evidențierea 
modificărilor, pentru înregistrarea 
progreselor vizibile în ceea ce privește 
dezechilibrele de participare la cercetarea 
Uniunii și pentru efectuarea de 
comparații internaționale semnificative la 
nivel mondial.

Or. en

Justificare

Pe lângă indicatorii menționați, rezultatele programului Orizont 2020 trebuie evaluate din 
perspectiva perfecționării resurselor umane. Pentru o redresare durabilă și de succes în 
urma crizei economice, sistemul de cercetare și inovare are nevoie de capital uman solid. Pe 
de altă parte, evaluările și analizele trebuie comparate cu situația anterioară, pentru a 
clarifica impactul Orizont 2020.

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 3a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate cele trei priorități vor integra o 
dimensiune internațională. Cooperarea 
științifică și tehnologică internațională 
constituie un aspect fundamental pentru 
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Uniune și, drept urmare, programul 
Orizont 2020 o va susține în trei aspecte 
principale:
- promovarea cooperării științifice și 
tehnologice cu cele mai avansate centre 
de cunoștințe din lume, pentru atingerea 
și partajarea celor mai avansate standarde 
de excelență și pentru a face față 
concurenței la cel mai înalt nivel;
- promovarea cooperării științifice și 
tehnologice internaționale pentru 
consolidarea capacităților, ajutând încă 
de la început instituțiile din Uniune să 
contribuie la expansiunea mondială 
rapidă a capacităților de cercetare și 
dezvoltare și a resurselor umane și să 
împartă beneficiile acesteia;
- promovarea cooperării științifice și 
tehnologice pentru pace și stabilitate la 
nivel mondial, recunoașterea rolului 
fundamental pe care îl pot juca valorile 
umane și societale ale științei și cercetării 
în consolidarea societăților fragile și în 
aplanarea conflictelor internaționale.

Or. en

Justificare

Rețelele internaționale de cooperare științifică au stat la baza științei și tehnologiei moderne 
și devin din ce în ce mai importante pentru abordarea cu succes a unor noi domenii științifice 
și tehnologice. Explozia în domeniul educației superioare și al cercetării care a avut loc în 
deceniul trecut asigură resurse financiare și umane fără precedent, în beneficiul dezvoltării 
cunoștințelor. În actualul context al emergenței de noi societăți în domeniul cunoașterii, rolul 
UE trebuie redefinit în permanență. Cooperarea științifică și tehnologică internațională, 
împreună cu cercetarea colaborativă a UE sunt aspecte fundamentale ale tuturor planurilor 
strategice ale instituțiilor de succes.

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrul Comun de Cercetare contribuie la 
obiectivul general și la prioritățile din 

Centrul Comun de Cercetare contribuie la 
obiectivul general și la prioritățile din 
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cadrul Orizont 2020 prin obiectivul 
specific de a furniza sprijin științific și 
tehnic adaptat nevoilor clienților pentru 
elaborarea politicilor Uniunii.

cadrul Orizont 2020 prin obiectivul 
specific de a furniza sprijin științific și 
tehnic adaptat nevoilor clienților pentru 
elaborarea politicilor Uniunii. Valoarea 
adăugată pentru Uniune a Centrului 
comun de cercetare este evaluată prin 
prisma următorilor indicatori:
- numărul de cazuri în care s-a înregistrat 
un impact specific concret asupra 
politicilor europene ca urmare a 
sprijinului științific și tehnic pentru 
politici furnizat de Centrul comun de 
cercetare
- numărul de publicații evaluate inter 
pares.

Or. en

Justificare

Rolul Centrului Comun de Cercetare trebuie evaluat pe baza unor indicatori concreți.

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 6a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a reduce discrepanța în materie de 
cercetare și inovare din Europa, se vor 
dezvolta complementaritatea și sinergiile 
apropiate la nivelul fondurilor 
structurale, atât în sens ascendent 
(consolidarea capacităților statelor 
membre, în vederea unei mai bune 
pregătiri a participării la Orizont 2020), 
cât și în sens descendent (exploatarea și 
diseminarea rezultatelor cercetării și 
inovării generate de programul 
Orizont 2020). Interoperabilitatea celor 
două instrumente va fi promovată atunci 
când acest lucru este posibil. Va fi 
încurajată finanțarea cumulativă sau 
combinată. Sinergiile vor fi vizate, în 
special, în cadrul activităților prevăzute la 
obiectivul „Extinderea excelenței și 
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extinderea participării”, al instalațiilor 
pentru parteneri regionali în ceea ce 
privește infrastructura de cercetare de 
interes european și al activităților 
efectuate prin intermediul IET și al CCI 
aferente.

Or. en

Justificare

După cum prevede noul articol propus 16a, deși se axează pe aspecte diferite, Orizont 2020 și 
politica de coeziune sunt deosebit de importante pentru atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020. Astfel, sinergiile și complementaritățile între acestea sunt cu adevărat 
necesare. Politica de coeziune trebuie să pregătească factorii regionali de cercetare și 
inovare pentru participarea la proiectele Orizont 2020 și, pe de altă parte, trebuie să pună la 
dispoziție mijloacele adecvate pentru exploatarea și diseminarea rapidă pe piață a 
rezultatelor de cercetare și inovare generate de cercetările finanțate prin Orizont 2020.

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 – teza 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această parte vizează consolidarea și 
dezvoltarea nivelului de excelență al bazei 
de cunoștințe științifice a Uniunii Europene 
și consolidarea Spațiului european de 
cercetare, în vederea creșterii 
competitivității sistemului de cercetare și 
inovare al Uniunii la nivel mondial.
Cuprinde patru obiective specifice:

Această parte vizează consolidarea și 
dezvoltarea nivelului de excelență al bazei 
de cunoștințe științifice a Uniunii Europene 
și consolidarea Spațiului european de 
cercetare, în vederea creșterii 
competitivității sistemului de cercetare și 
inovare al Uniunii la nivel mondial.
Cuprinde șase obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Tehnologiile viitoare și emergente 
sprijină cercetările comune în vederea 

(b) Științele și tehnologiile viitoare și 
emergente sprijină cercetările comune în 
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extinderii capacității Europei de inovare 
avansată și de schimbare a paradigmelor 
tradiționale. Se promovează colaborarea 
științifică interdisciplinară cu privire la idei 
complet noi, care prezintă un grad ridicat 
de risc și se accelerează dezvoltarea celor 
mai promițătoare domenii emergente în 
materie de știință și tehnologie, precum și 
structurarea în cadrul Uniunii a 
comunităților științifice corespunzătoare.

vederea extinderii capacității Europei de 
inovare avansată și de schimbare a 
paradigmelor tradiționale. Se promovează 
colaborarea științifică interdisciplinară cu 
privire la idei complet noi, care prezintă un 
grad ridicat de risc și se accelerează 
dezvoltarea celor mai promițătoare 
domenii emergente în materie de știință și 
tehnologie, precum și structurarea în cadrul 
Uniunii a comunităților științifice 
corespunzătoare.

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Răspândirea excelenței și extinderea 
participării deblochează potențialul 
rezervei de talente a Europei, sprijinind 
oportunitățile de formare, de învățare a 
politicilor și de creare de rețele;

Or. en

Justificare

Răspândirea excelenței și extinderea participării la Orizont 2020 sunt necesare în vederea 
creșterii competitivității, în scopul asigurării coeziunii economice, sociale și teritoriale la 
nivel european. Asistența specifică acordată în temeiul acestui nou obiectiv specific poate 
consolida potențialul de excelență de care dispune Europa.

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 7 –
litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Cercetarea și inovarea realizate în 
mod responsabil atrag noi talente în 
studiul științei și tehnologiei în societățile 
europene, elimină diferențele dintre femei 
și bărbați la nivelul resurselor umane în 
domeniul cercetării în Uniune și dezvoltă 
mecanisme ce facilitează extinderea și 
aprofundarea evaluării sociale a 
opțiunilor științifice și tehnologice.

Or. en

Justificare

Acest nou obiectiv specific susține crearea unui dialog avantajos între știință și societate, 
îmbunătățind totodată resursele umane din domeniul științei și inovării, prin ameliorarea 
echilibrului de gen și prin atragerea de tinere talente în cariere științifice și tehnologice.

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această parte are ca obiectiv accelerarea 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor sprijini IMM-urile inovatoare europene 
să devină actori majori pe piața mondială.
Cuprinde trei obiective specifice:

Această parte are ca obiectiv accelerarea 
dezvoltării tehnologiilor și a inovațiilor 
care vor susține întreprinderile de mâine și 
vor sprijini IMM-urile inovatoare europene 
să devină actori majori pe piața mondială, 
valorificând totodată potențialul creării de 
condiții propice pentru noile IMM-uri. Se 
acordă o atenție specială promovării 
transferului de cunoștințe și tehnologie de 
la centrele publice de cercetare la 
întreprinderi, dar și de la o întreprindere 
la alta. Cuprinde trei obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 10 –
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litera a
Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare 
și activități demonstrative în domeniile 
TIC, nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiu. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea.

(a) Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale oferă 
sprijin specific pentru cercetare, 
standardizare, dezvoltare și activități 
demonstrative în domeniile TIC, 
nanotehnologie, materiale avansate, 
biotehnologie, fabricarea și prelucrarea 
avansate și spațiul. Se va acorda o atenție 
specială interacțiunilor și convergenței în 
cadrul diferitelor tehnologii și între acestea, 
precum și în relațiile lor cu provocările 
societale. În toate aceste domenii, nevoile 
utilizatorilor sunt luate în considerare în 
mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Poziția de lider în sectorul industrial contribuie la recunoașterea și utilizarea la nivel 
mondial a standardelor europene. Într-o lume tehnologică complexă, standardele implică 
putere de piață și constituie un factor multiplicativ în evoluția de la cercetare la inovare.

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor, care 
ar putea duce la alocarea a aproximativ 
15% din bugetele totale combinate ale 
tuturor obiectivelor specifice privind 
provocările societale și ale obiectivului 
specific „Rolul de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” pentru 
IMM-uri.

Orizont 2020 va avea o abordare integrată 
cu privire la participarea IMM-urilor și va 
stabili un mecanism clar de identificare și 
abordare a necesităților de transfer 
tehnologic și de cunoaștere ale IMM-
urilor. Sprijinul conduce la alocarea a 
minimum 15 % din bugetele totale 
combinate ale tuturor obiectivelor specifice 
privind provocările societale și ale 
obiectivului specific „Rolul de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” pentru IMM-uri.

Or. en
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Amendamentul 84
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sănătate, schimbări demografice și 
bunăstare;

(a) sănătate și bunăstare;

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomie;

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă 
sănătoasă și sustenabilă și bioeconomie;

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) societăți favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure.

(f) înțelegerea societăților europene și a 
schimbărilor societale

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)
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Amendamentul 87
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 14 –
litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) protejarea libertății și a securității în 
Europa

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare la piață, cu o nouă 
perspectivă asupra activităților legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Toate activitățile presupun o abordare 
bazată pe provocări, se concentrează pe 
prioritățile politicilor fără stabilirea, în 
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care 
ar trebui dezvoltate. Se pune accentul pe 
mobilizarea unei mase critice de resurse și 
cunoștințe în diferite domenii, tehnologii și 
discipline științifice, pentru a face față 
provocărilor. Activitățile acoperă întregul 
proces, de la cercetare fundamentală la 
piață, inclusiv activitățile legate de 
inovare, cum sunt testarea, demonstrația, 
bancurile de testare, sprijinul pentru 
achizițiile publice, conceperea, inovarea 
axată pe utilizatorul final, inovarea socială 
și preluarea pe piață a inovațiilor.

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 15a 
(nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea adoptării abordării axate pe 
provocări, este necesară o planificare 
strategică coordonată a activităților de 
cercetare și inovare. Coordonarea poate 
rezolva problema fragmentării și poate 
îmbunătăți utilizarea resurselor 
tehnologice și de infrastructură la nivelul 
întregii comunități a cercetării implicate 
în fiecare provocare. Mai mult, în 
majoritatea cazurilor, succesul în inovare 
necesită un angajament pe termen lung în 
direcția excelenței în cercetare. Acțiunile 
strategice și conducerea științifică pot 
asigura încă de la început implicarea 
experților în formularea politicilor, pot 
stimula inovarea și competitivitatea prin 
înțelegerea complexității ciclului de 
inovare și pot încuraja participarea mai 
multor cercetători din țări diferite.
Coordonarea strategică a cercetării și 
inovării în ceea ce privește fiecare 
provocare bazată pe conducere științifică 
este stabilită de comitete directoare 
sectoriale formate din experți 
independenți de nivel înalt, care vor 
contribui la definirea unor programe de 
cercetare și inovare bazate pe o conducere 
optimă și vor asigura stimulentele și 
instrumentele necesare pentru 
promovarea interacțiunii și sinergiilor la 
scară mai largă.

Or. en

Amendamentul 90
Propunere de regulament
Anexa I – Linii generale ale obiectivelor specifice și ale activităților – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” 
cuprinde, de asemenea, o activitate 
privind reducerea decalajului dintre 
cercetare și inovare prin măsuri specifice 

eliminat
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de deblocare a excelenței în regiunile mai 
puțin dezvoltate ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Aceste activități sunt încadrate acum la noul obiectiv specific propus „Răspândirea excelenței 
și extinderea participării”, la prioritatea „Excelența științifică”.

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, deși 60 % dintre absolvenții 
universităților europene sunt femei, 
numai 18 % dintre cercetătorii de gradul I 
sunt femei, față de 27 % în Statele Unite.
Numărul redus de femei care pot face 
carieră în domeniul științific constituie o 
risipă dramatică, o pierdere de talente și 
un obstacol pentru excelența în cercetarea 
europeană.

Or. en

Justificare

Egalitatea de gen este un factor esențial pentru calitatea cercetării. După cum s-a 
demonstrat, realizarea echilibrului de gen într-o echipă contribuie la calitatea cercetării și la 
obținerea de rezultate. Mai mult, diversificarea în materie de gen stimulează inovarea și 
productivitatea.

Amendamentul 92
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, acești factori accentuează relativa 
lipsă de atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător și perspective 

Acești factori accentuează relativa lipsă de 
atractivitate a Europei în cadrul 
concurenței la nivel mondial pentru 
atragerea talentelor științifice. Capacitatea 
sistemului american de a oferi mai multe 
resurse la nivel de cercetător și perspective 
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mai bune de carieră explică modul în care 
acest sistem continuă să atragă cei mai buni 
cercetători din întreaga lume, inclusiv zeci 
de mii de cercetători din Uniune.

mai bune de carieră explică modul în care 
acest sistem continuă să atragă cei mai buni 
cercetători din întreaga lume, inclusiv zeci 
de mii de cercetători din Uniune.

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii 
consacrate. Excelența științifică este unicul 
criteriu pe baza căruia ERC acordă 
granturile. ERC funcționează pe baza unei 
abordări de la bază spre vârf, fără priorități 
prestabilite. Granturile din partea ERC se 
adresează tuturor echipelor individuale de 
cercetători de toate vârstele și din orice țară 
din lume, care lucrează în Europa. De 
asemenea, ERC vizează promovarea unei 
concurențe sănătoase în Europa.

Finanțarea din partea ERC se acordă în 
conformitate cu următoarele principii 
consacrate. Excelența științifică este unicul 
criteriu pe baza căruia ERC acordă 
granturile. ERC funcționează pe baza unei 
abordări de la bază spre vârf, fără priorități 
prestabilite. Granturile din partea ERC se 
adresează tuturor echipelor individuale de 
cercetători de toate vârstele și din orice țară 
din lume, care lucrează în Europa. ERC 
vizează promovarea unei concurențe 
sănătoase în Europa și va acționa în mod 
corespunzător în vederea eliminării 
discriminării inconștiente pe criterii de 
gen din cadrul procedurilor de evaluare.

Or. en

Justificare

Echilibrul de gen trebuie să fie prezent în procedurile de evaluare, întrucât există un potențial 
important de îmbunătățire a participării femeilor în domeniul științific.

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – punctul 1.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

ERC acordă o prioritate specială sprijinirii 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să realizeze tranziția 
către statutul independent, oferindu-le 

ERC acordă o prioritate specială sprijinirii 
cercetătorilor de nivel excelent care sunt la 
început de carieră să realizeze tranziția 
către statutul independent, oferindu-le 
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sprijin adecvat în stadiul critic, când își 
creează sau își consolidează propria echipă 
sau propriul program de cercetare.

sprijin adecvat în stadiul critic, când își 
creează sau își consolidează propria echipă 
sau propriul program de cercetare. Pot fi 
sprijinite, de asemenea, revenirea și 
reintegrarea cercetătorilor la finalul unei 
perioade de finanțare ERC, în special în 
combinație cu sistemul „catedrelor ERA”.

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1% din cele mai 
citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească în mod substanțial
numărul de cercetători de nivel excelent 
din afara Europei pe care îi finanțează și să 
realizeze îmbunătățiri specifice ale 
practicilor instituționale și ale politicilor 
naționale de sprijinire a celor mai buni 
cercetători.

Prin urmare, până în 2020, ERC vizează să 
demonstreze că cei mai buni cercetători 
participă la concursurile organizate de 
ERC, că finanțarea acordată de ERC a avut 
o influență directă asupra apariției de 
publicații științifice de cea mai înaltă 
calitate și asupra comercializării și aplicării 
de tehnologii și idei inovatoare și că ERC a 
contribuit semnificativ la transformarea 
Europei într-un mediu mai atractiv pentru 
cei mai buni oameni de știință din întreaga 
lume. În special, ERC vizează o 
îmbunătățire cuantificabilă a prezenței 
Uniunii în cadrul primelor 1% din cele mai 
citate publicații din lume. În plus, ERC 
vizează să mărească numărul de cercetători 
de nivel excelent din afara Europei pe care 
îi finanțează, inclusiv prin creșterea 
accentuată a numărului de cercetătoare 
de nivel excelent și să realizeze 
îmbunătățiri specifice ale practicilor 
instituționale și ale politicilor naționale de 
sprijinire a celor mai buni cercetători.

Or. en
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Amendamentul 96
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tehnologii viitoare și emergente (FET): 2. Tehnologii și științe viitoare și 
emergente (FEST):

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Amendamentul 97
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este promovarea 
tehnologiilor complet noi prin explorarea 
ideilor noi cu grad ridicat de risc care au 
fundamente științifice. Prin asigurarea de 
asistență flexibilă, la diferite niveluri, 
pentru cercetarea colaborativă axată pe 
obiective și interdisciplinară și prin 
adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Obiectivul specific este promovarea 
cercetării de avangardă, capabilă să 
deschidă noi domenii de interes pentru 
știința și tehnologia europeană. Prin 
asigurarea de asistență flexibilă, la diferite 
niveluri, pentru cercetarea colaborativă 
axată pe obiective și interdisciplinară și 
prin adoptarea unor practici de cercetare 
inovatoare, se urmărește identificarea și 
valorificarea oportunităților care oferă 
avantaje pe termen lung pentru cetățeni, 
economie și societate.

Or. en

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEST va promova excelența prin proiecte 
de colaborare axate pe cercetarea de 
avangardă în viitor și pe oportunitățile 
științifice și tehnologice emergente.
Acoperind întregul domeniu al cercetării 
colaborative de avangardă, de la știința de 
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avangardă fundamentală și până la 
dezvoltările tehnologice de avangardă, 
promovând colaborarea transfrontalieră 
încă din primele etape ale cercetării și 
ulterior, FEST va genera valoare 
adăugată pentru Uniune în avangarda 
cercetării moderne și va contribui la 
construirea masei critice în ceea ce 
privește colaborarea pentru excelența în 
cercetare la nivel european.

Or. en

Amendamentul 99
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
științele sistemului terestru, științele 
materialelor, neuroștiințele și științele 
cognitive, științele sociale sau economice), 
precum și discipline artistice și științe 
umaniste. Această colaborare necesită nu 
doar excelența în știință și tehnologie, dar 
și atitudini și interacțiuni noi între o gamă 
largă de protagoniști din domeniul 
cercetării.

Progresele radicale cu impact 
transformațional se bazează tot mai mult pe 
o colaborare intensă între diverse discipline 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
informații și comunicare, biologie, chimie, 
matematică, științele sistemului terestru, 
științele materialelor, neuroștiințele și 
științele cognitive, științele sociale sau 
economice), precum și discipline artistice 
și științe umaniste. Această colaborare 
necesită nu doar excelența în știință și 
tehnologie, dar și atitudini și interacțiuni 
noi între o gamă largă de protagoniști din 
domeniul cercetării.

Or. en

Amendamentul 100
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În timp ce unele idei pot fi dezvoltate la 
scară redusă, altele pot fi atât de greu de 
pus în practică, încât presupun un amplu 

În timp ce unele idei pot fi dezvoltate la 
scară redusă, altele pot fi atât de greu de 
pus în practică, încât presupun un amplu 
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efort unificat pe o perioadă de timp destul 
de lungă. Marile economii ale lumii au 
recunoscut acest fapt și există o 
concurență mondială tot mai acerbă 
pentru a identifica și urmări 
oportunitățile tehnologice emergente la 
frontiera științei care pot genera un 
impact considerabil asupra inovării și 
avantajelor pentru societate. Pentru a fi 
eficace, aceste tipuri de activități trebuie să 
fie puse în aplicare rapid pe scară largă, 
prin unificarea programelor la nivel 
european, național și regional în jurul 
obiectivelor comune, în vederea formării 
unei mase critice, încurajării sinergiilor și 
obținerii efectelor de pârghie optime.

efort unificat pe o perioadă de timp destul 
de lungă. Pentru a fi eficace, aceste tipuri 
de activități trebuie să fie puse în aplicare 
rapid pe scară largă, prin unificarea 
programelor la nivel european, național și 
regional în jurul obiectivelor comune, în 
vederea formării unei mase critice, 
încurajării sinergiilor și obținerii efectelor 
de pârghie optime.

Or. en

Amendamentul 101
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Combinația adecvată de deschidere și 
diversitate a gradelor de structurare a 
temelor, a comunităților și a finanțării 
este definită pentru fiecare activitate, în 
vederea abordării optime a obiectivelor 
urmărite.

eliminat

Or. en

Amendamentul 102
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 60 % din resursele FEST vor fi 
alocate cercetării colaborative ascendente 
de avangardă în toate domeniile, în timp 
ce maxim 25 % vor fi alocate câtorva 
inițiative emblematice problematice ale 



PE489.637v02-00 62/154 PR\905549RO.doc

RO

FEST.
Un comitet director al FEST, compus din 
oameni de știință și ingineri cu o 
excelentă reputație și care dispun de 
cunoștințe specializate adecvate, capabili 
să acopere o gamă variată de domenii de 
cercetare și să acționeze în nume propriu, 
oferă informații și recomandări Comisiei 
cu privire la strategia științifică globală 
pentru activitățile FEST, elaborarea 
programului de lucru și criteriile pentru 
cererile de propuneri, precum și cu privire 
la definiția subiectelor specifice pentru 
FEST Proactiv și FEST Inițiative 
emblematice.
Evaluarea tuturor proiectelor FEST va 
urma exclusiv criterii stricte de excelență 
științifică și tehnologică.

Or. en

Justificare

Deși inițiativele emblematice ale FEST sunt importante pentru Europa, nu trebuie să li se 
aloce o finanțare excesivă. Un cuantum considerabil trebuie alocat cercetării colaborative 
ascendente de avangardă, având în vedere potențialul său ridicat de a contribui la atingerea 
obiectivelor asociate FEST. Comitetul director al FEST care va îndeplini condițiile 
menționate va îmbunătăți, fără îndoială, rezultatele globale preconizate pentru FEST și va 
măr,i cu siguranță, sprijinul global acordat acestui obiectiv specific. Excelența trebuie să 
constituie un criteriu unic de evaluare a FEST, urmând exemplul ERC.

Amendamentul 103
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Acțiunile Marie Curie 3. Acțiunile Marie Sklodowska-Curie

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text. Adoptarea sa va impune modificări 
corespunzătoare în ansamblul textului.)
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Amendamentul 104
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
genera noi competențe și inovare și, astfel, 
pentru a-și valorifica întregul potențial în 
toate sectoarele și regiunile.

Obiectivul specific este asigurarea 
dezvoltării optime și a utilizării dinamice a 
capitalului intelectual al Europei, pentru a 
dezvolta noi competențe și a genera noi 
cunoștințe și inovații și, astfel, pentru a-și 
valorifica întregul potențial în toate 
sectoarele și regiunile.

Or. en

Amendamentul 105
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de mobilitate vor asigura în 
mod eficient egalitatea de șanse dintre 
bărbați și femei și vor include măsuri 
specifice în sensul eliminării obstacolelor 
în direcția mobilității cercetătoarelor.

Or. en

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare a acțiunilor 
„Marie Curie” va aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea Spațiului de 
cercetare european. Prin structura lor de 
finanțare competitivă la nivel european, 
acțiunile Marie Curie vor încuraja tipuri 
noi, creative și inovatoare de formare, cum 
ar fi doctoratele industriale, cu participarea 
operatorilor din domeniile educației, 
cercetării și inovării, care vor trebui să 

Dezvoltarea în continuare a acțiunilor 
„Marie Curie” va aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea Spațiului de 
cercetare european. Prin structura lor de 
finanțare competitivă la nivel european, 
acțiunile Marie Curie vor încuraja tipuri 
noi, creative și inovatoare de formare, cum 
ar fi doctoratele în cotutelă sau în mai 
multe domenii, doctoratele industriale, cu 
participarea operatorilor din domeniile 
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concureze la nivel mondial pentru 
dobândirea unei reputații de excelență.
Acordând finanțare din partea Uniunii 
celor mai bune programe de cercetare și 
formare, conform principiilor formării 
doctorale inovatoare în Europa, aceste 
acțiuni vor promova, de asemenea, 
diseminarea mai amplă și adoptarea acestor 
principii, orientându-se către o formare 
doctorală mai structurată.

educației, cercetării și inovării, care vor 
trebui să concureze la nivel mondial pentru 
dobândirea unei reputații de excelență.
Acordând finanțare din partea Uniunii 
celor mai bune programe de cercetare și 
formare, conform principiilor formării 
doctorale inovatoare în Europa, aceste 
acțiuni vor promova, de asemenea, 
diseminarea mai amplă și adoptarea acestor 
principii, orientându-se către o formare 
doctorală mai structurată.

Or. en

Amendamentul 107
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Granturile Marie Curie vor include, de 
asemenea, mobilitatea temporară a 
cercetătorilor și a inginerilor cu experiență 
din instituțiile publice către sectorul privat 
sau invers, încurajând și sprijinind astfel 
universitățile, centrele de cercetare și 
întreprinderile să colaboreze la nivel 
european și internațional. Cu ajutorul 
sistemului lor de evaluare bine definit, 
transparent și echitabil, acțiunile Marie 
Curie vor identifica talentele de nivel 
excelent în domeniul cercetării și inovării 
în cadrul unei concurențe internaționale 
care asigură prestigiu și, prin urmare, îi 
motivează pe cercetători să își dezvolte 
cariera în Europa.

Granturile Marie Curie vor include, de 
asemenea, mobilitatea temporară a 
cercetătorilor începători și cu experiență, 
precum și a inginerilor din instituțiile 
publice către sectorul privat sau invers, 
încurajând și sprijinind astfel universitățile, 
centrele de cercetare și întreprinderile să 
colaboreze la nivel european și 
internațional. Cu ajutorul sistemului lor de 
evaluare bine definit, transparent și 
echitabil, acțiunile Marie Curie vor 
identifica talentele de nivel excelent în 
domeniul cercetării și inovării în cadrul 
unei concurențe internaționale care asigură 
prestigiu și, prin urmare, îi motivează pe 
cercetători să își dezvolte cariera în 
Europa.

Or. en

Justificare

Extinderea activității la cercetătorii începători pentru, de exemplu, plasamente pe termen 
scurt în vederea participării la activități de formare specializată, ar constitui o măsură 
pozitivă.
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Amendamentul 108
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat în care să fie 
implicate universități, instituții de 
cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alte 
grupuri socioeconomice din diferite țări. În 
acest mod se vor îmbunătăți perspectivele 
de carieră ale tinerilor cercetători 
absolvenți de studii post-universitare, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat.

Activitățile esențiale sunt asigurarea 
formării inovatoare de nivel excelent a 
cercetătorilor aflați la început de carieră, la 
nivel postuniversitar, prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare sau al 
programelor de doctorat, care să le permită 
cercetătorilor să își dezvolte programul  
de cercetare și  în care să fie implicate 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice din diferite țări. În acest 
mod se vor dezvolta și îmbunătăți 
perspectivele de carieră ale tinerilor 
cercetători absolvenți de studii post-
universitare, atât în sectorul public, cât și în 
cel privat.

Or. en

Justificare

Trebuie găsit un echilibru corect între obiectivul cercetării și un sistem adecvat de 
îndrumare.

Amendamentul 109
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi.

Activitățile esențiale sunt încurajarea 
cercetătorilor cu experiență să își extindă 
sau să își aprofundeze competențele prin 
intermediul mobilității, oferindu-le 
oportunități de carieră atractive în 
universități, instituții de cercetare, 
întreprinderi, IMM-uri și alte grupuri 
socioeconomice în Europa și dincolo de 
granițele acesteia, ceea ce le va oferi 
cercetătorilor șansa de a se pregăti și de a 
dobândi cunoștințe noi într-o organizație 
de cercetare la nivel înalt dintr-o țară 
terță, urmând ca ulterior să revină în țara 
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de origine. Sunt sprijinite totodată 
oportunitățile de redemarare a carierei de 
cercetare în urma unei întreruperi.

Or. en

Justificare

A le oferi cercetătorilor șansa de a se întoarce după urmarea unui stagiu de formare într-o 
țară terță va contribui la perfecționarea capitalului uman de cercetare și inovare al Europei.

Amendamentul 110
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 
naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le deschidă pe cele existente 
către formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei atât în context internațional, cât și 
intersectorial. În acest mod se va favoriza 
creșterea calității activităților de formare în 
domeniul cercetării în Europa pentru toate 
etapele carierei, inclusiv la nivel de 
doctorat, se va încuraja libera circulație a 
cercetătorilor și a cunoștințelor științifice în 
Europa, se vor promova carierele atractive 
în domeniul cercetării prin asigurarea 
recrutării deschise și a unor condiții de 
lucru atractive și se va sprijini cooperarea 
în domeniul cercetării și al inovării între 
universități, instituții de cercetare și 
întreprinderi, precum și cooperarea cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.

Activitățile esențiale sunt de încurajare, 
prin intermediul unui mecanism de 
cofinanțare, a organizațiilor regionale, 
naționale și internaționale să creeze noi 
programe și să le deschidă pe cele existente 
către formarea, mobilitatea și dezvoltarea 
carierei atât în context internațional, cât și 
intersectorial. În acest mod se va favoriza 
creșterea calității activităților de formare în 
domeniul cercetării în Europa pentru toate 
etapele carierei, inclusiv la nivel de 
doctorat, se va încuraja libera circulație a 
cercetătorilor și a cunoștințelor științifice în 
Europa, se vor promova carierele atractive 
în domeniul cercetării prin asigurarea 
recrutării deschise și a unor condiții de 
lucru atractive și se va sprijini cooperarea 
în domeniul cercetării și al inovării între 
universități, instituții de cercetare și 
întreprinderi, precum și cooperarea cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.
Ar trebui acordată o atenție deosebită 
egalității de gen și schimbărilor 
structurale.

Or. en
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Amendamentul 111
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor în 
acțiunile Marie Curie și sporirea impactului 
acestora. În acest context, se vor dezvolta 
indicatori și se vor analiza datele 
referitoare la mobilitatea, competențele și 
carierele cercetătorilor, încercându-se 
realizarea de sinergii și a unei coordonări 
strânse cu acțiunile de sprijinire a 
politicilor referitoare la cercetători,
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Societățile favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure”. Activitatea vizează 
în continuare sensibilizarea în privința 
importanței și atractivității unei cariere în 
domeniul cercetării și diseminarea 
rezultatelor cercetării și inovării 
înregistrate de activitățile finanțate în 
cadrul acțiunilor Marie Curie.

Obiectivele sunt monitorizarea progreselor 
înregistrate, identificarea lacunelor și 
barierelor în acțiunile Marie Curie și 
sporirea impactului acestora. În acest 
context, se vor dezvolta indicatori și se vor 
analiza datele referitoare la mobilitatea, 
competențele și carierele cercetătorilor, 
precum și la egalitatea de gen, încercându-
se realizarea de sinergii și a unei 
coordonări strânse cu acțiunile de sprijinire 
a politicilor referitoare la cercetători, 
angajatorii și finanțatorii acestora, 
desfășurate în cadrul obiectivului specific 
„Responsabilitate în cercetare și inovare”.
Activitatea vizează în continuare 
sensibilizarea în privința importanței și 
atractivității unei cariere în domeniul 
cercetării și diseminarea rezultatelor 
cercetării și inovării înregistrate de 
activitățile finanțate în cadrul acțiunilor 
Marie Curie. Totodată, se includ măsuri 
specifice care vizează eliminarea 
obstacolelor din calea mobilității femeilor.

Or. en

Amendamentul 112
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare ultramoderne 
devin tot mai complexe și mai costisitoare, 
necesitând adesea integrarea diferitelor 
echipamente, servicii și surse de date, 
precum și o amplă colaborare 
transnațională. Nicio țară nu dispune de 
suficiente resurse pentru a finanța toate 
infrastructurile de cercetare de care are 
nevoie. Abordarea europeană cu privire la 
infrastructurile de cercetare a înregistrat 

Infrastructurile de cercetare ultramoderne 
devin tot mai complexe și mai costisitoare, 
necesitând adesea integrarea diferitelor 
echipamente, servicii și surse de date, 
precum și o amplă colaborare 
transnațională. Nicio țară nu dispune de 
suficiente resurse pentru a finanța toate 
infrastructurile de cercetare de care are 
nevoie, fiind astfel cu atât mai mare 
meritul infrastructurilor europene de 
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progrese remarcabile în ultimii ani prin 
punerea în aplicare a foii de parcurs a 
ESFRI privind infrastructurile, prin 
integrarea și deschiderea instalațiilor de 
cercetare naționale și prin dezvoltarea 
infrastructurilor electronice care stau la 
baza Spațiului european de cercetare 
digital. Rețelele de infrastructuri de 
cercetare din Europa își consolidează baza 
de capital uman, oferind formare de nivel 
mondial unei noi generații de cercetători și 
ingineri și promovând colaborarea 
interdisciplinară.

cercetare, care constituie un exemplu 
excelent de punere în comun a resurselor 
și de demonstrare a valorii adăugate a 
abordării comune din ultimii 40 de ani.
Abordarea europeană cu privire la 
infrastructurile de cercetare a înregistrat 
progrese remarcabile în ultimii ani prin 
punerea în aplicare a foii de parcurs a 
ESFRI privind infrastructurile, prin 
integrarea și deschiderea instalațiilor de 
cercetare naționale și prin dezvoltarea 
infrastructurilor electronice care stau la 
baza unui Spațiu european de cercetare 
digital deschis și performant. Rețelele de 
infrastructuri de cercetare din Europa își 
consolidează baza de capital uman, oferind 
formare de nivel mondial unei noi generații 
de cercetători și ingineri și promovând 
colaborarea interdisciplinară.

Or. en

Justificare

Este importantă evidențierea colaborărilor deja existente în acest domeniu, care au permis 
crearea unor infrastructuri europene de cercetare consacrate, cu reputație mondială.

Amendamentul 113
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, promovând dezvoltarea de 
noi instalații, permițând accesul larg la 
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 

Dezvoltarea în continuare și utilizarea pe 
scară mai largă a infrastructurilor de 
cercetare la nivelul Uniunii va avea o 
contribuție semnificativă la dezvoltarea 
Spațiului european de cercetare. În timp ce 
rolul statelor membre rămâne central în 
dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor 
de cercetare, Uniunea deține un rol 
important în sprijinirea infrastructurii la 
nivelul Uniunii, coordonând activitățile 
infrastructurilor europene de cercetare 
distribuite, promovând dezvoltarea de noi 
instalații, permițând accesul larg la 
infrastructurile naționale și europene și 
garantând faptul că politicile regionale, 
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să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se pună 
în comun resursele, astfel încât Uniunea să 
poată totodată dobândi și exploata 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial.

naționale, europene și internaționale sunt 
coerente și eficiente. Este necesar nu numai 
să se evite suprapunerea eforturilor, 
precum și coordonarea și raționalizarea 
utilizării infrastructurilor, dar și să se pună 
în comun resursele, astfel încât Uniunea să 
poată totodată dobândi și exploata 
infrastructuri de cercetare la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 114
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TIC transformă domeniul științific, 
permițând colaborarea la distanță, 
prelucrarea masivă a datelor, 
experimentele in silico și accesul la 
resursele aflate la distanță. Caracterul 
transnațional și interdisciplinar al 
cercetării s-a accentuat, impunând 
utilizarea unor infrastructuri TIC 
supranaționale, la fel ca știința. Prin 
urmare, este corect ca 35 % din bugetul 
alocat acestui obiectiv specific să fie 
direcționate către cercetarea și inovarea 
în domeniul infrastructurilor electronice.

Or. en

Justificare

Rolul important al TIC în dezvoltarea științei și inovării moderne impune stabilirea unui 
sprijin minim pentru acest tip de infrastructuri.

Amendamentul 115
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea ESFRI și a altor 

Obiectivele sunt asigurarea punerii în 
aplicare și funcționarea ESFRI și a altor 
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infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor 
pentru parteneri regionali; integrarea și 
accesul la infrastructurile naționale de 
cercetare și dezvoltarea, punerea în 
aplicare și exploatarea infrastructurilor 
electronice.

infrastructuri de cercetare de nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea instalațiilor 
pentru parteneri regionali de interes 
european, precum și accesul 
transnațional la infrastructuri europene 
de cercetare de nivel mondial; integrarea 
și accesul transnațional la infrastructurile 
naționale de cercetare și dezvoltarea, 
punerea în aplicare și exploatarea 
infrastructurilor electronice, în vederea 
asigurării calității de lider mondial în 
domeniul rețelelor, al tehnologiilor de 
calcul electronic și al datelor științifice..

Or. en

Justificare

Numeroase infrastructuri de cercetare sunt distribuite la nivelul mai multor state membre;
deși costurile de bază pentru punerea în aplicare a acestor infrastructuri vor fi finanțate prin 
angajamente naționale, finanțarea europeană a elementelor transnaționale va fi esențială 
pentru generarea de valoare adăugată europeană.

Amendamentul 116
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele sunt încurajarea 
infrastructurilor de cercetare să aibă un rol 
de pionierat în privința adoptării 
tehnologiei, să promoveze parteneriatele cu 
întreprinderile în domeniul cercetării și 
dezvoltării, pentru a facilita utilizarea 
industrială a infrastructurilor de cercetare și
pentru a stimula crearea de centre de 
inovare. Această activitate sprijină, de 
asemenea, formarea și/sau schimburile de 
personal care gestionează și exploatează 
infrastructurile de cercetare.

Obiectivele sunt încurajarea 
infrastructurilor de cercetare să aibă rol de 
pionierat în privința adoptării sau 
dezvoltării tehnologiei, să promoveze 
parteneriatele cu întreprinderile în 
domeniul cercetării și dezvoltării, pentru a 
facilita utilizarea industrială a 
infrastructurilor de cercetare și pentru a 
stimula crearea de centre de inovare.
Această activitate sprijină, de asemenea, 
educația și formarea și/sau schimburile de 
personal care utilizează, gestionează și 
exploatează infrastructurile de cercetare, 
inclusiv un sistem de detașare pentru 
personalul de conducere și gestionarii de 
proiecte.

Or. en
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Justificare

În prezent, mobilitatea personalului la nivelul infrastructurilor europene de cercetare este 
foarte redusă și se bazează pe soluții individuale, ad hoc. Mobilitatea personalului se va 
îmbunătăți semnificativ cu ajutorul unui sistem adresat personalului de conducere și 
directorilor de proiecte.

Amendamentul 117
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor de luare a 
deciziilor și, de asemenea, a activităților de 
cooperare internațională.

Obiectivul este sprijinirea parteneriatelor 
între responsabilii politici și organismele 
de finanțare relevante, inventarierea și 
monitorizarea instrumentelor de luare a 
deciziilor și, de asemenea, a activităților de 
cooperare internațională. Infrastructurile 
europene de cercetare sunt sprijinite în 
activitățile lor de colaborare 
internațională și sunt consultate în 
procesul elaborării strategiei europene de 
cooperare internațională în cercetare.

Or. en

Justificare

Infrastructurile europene de cercetare dispun de un volum considerabil de cunoștințe 
specializate în ceea ce privește colaborările internaționale în domeniul lor de activitate, deci 
ar trebui utilizate ca surse de prioritizare tematică la elaborarea strategiei UE de cooperare 
internațională în cercetare.

Amendamentul 118
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. RĂSPÂNDIREA EXCELENȚEI ȘI 
EXTINDEREA PARTICIPĂRII
4a.1 Obiectiv specific

Obiectivul specific constă în valorificarea 
deplină a potențialului rezervei de talente 
a Europei și în asigurarea maximizării și 
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a distribuirii echitabile a beneficiilor unei 
economii bazate pe inovație la nivelul 
tuturor țărilor, regiunilor și cetățenilor 
Uniunii.
Referindu-se la obiectivele politicii de 
cercetare și dezvoltare tehnologică a
Uniunii, TFUE menționează în mod clar 
că Uniunea „încurajează în întreaga 
Uniune întreprinderile, inclusiv 
întreprinderile mici și mijlocii, centrele de 
cercetare și universitățile în eforturile lor de 
cercetare și dezvoltare tehnologică de înaltă 
calitate”.
Într-adevăr, asigurarea răspândirii ample 
a activităților în domeniul cercetării și 
inovării la nivelul tuturor statelor membre 
constituie de mult timp un obiectiv 
strategic important al Uniunii. Cu toate 
acestea, în pofida tendinței recente de 
convergență a performanțelor statelor 
membre în materie de inovare, încă se 
observă diferențe accentuate între țările 
UE-27, după cum arată tabloul de bord al 
Uniunii inovării 2011. Totodată, 
impunând restricțiile bugetare la nivel 
național, actuala criză financiară 
amenință să mărească discrepanța dintre 
„liderii în domeniul inovării” și 
„inovatorii modești”.
4a.2 Justificare și valoarea adăugată 
pentru Uniune
Pentru a evolua în direcția unei societăți 
sustenabile, inteligente și favorabile 
integrării, Europa trebuie să utilizeze în 
mod optim inteligența disponibilă în 
Uniune și să deblocheze potențialul 
nevalorificat de cercetare și inovare.
Aceasta este o adevărată provocare 
europeană, decisivă pentru 
competitivitatea noastră internațională, 
care nu poate fi soluționată exclusiv de  
statele membre.
Prin stimularea și conectarea rezervelor 
de excelență din toate sectoarele și 
regiunile și prin răspândirea excelenței pe 
întreg teritoriul său, activitățile propuse 
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vor contribui la consolidarea ERA.
4a.3 Linii generale ale activităților

Pentru a asigura eficiența finanțării 
pentru cercetare și inovare, 
Orizont 2020 trebuie să fie deschis unei 
game largi de participanți, inclusiv noilor 
participanți, și să se asigure că excelența 
prevalează oriunde ea există. Prin 
urmare, talentele trebuie încurajate și 
sprijinite să atingă excelența, oferind 
cercetătorilor și inovatorilor din toată 
Europa posibilitatea de a beneficia de 
instrumentele, rețelele și finanțarea din 
cadrul Orizont 2020.
Activitățile vor viza deblocarea 
potențialului de excelență, sprijinind 
învățarea politicilor, crearea de rețele și 
programele de înfrățire, consolidând 
legăturile dintre cercetătorii și inovatorii 
din toate statele membre, inclusiv prin 
atragerea de cadre universitare renumite 
către instituții având un potențial clar 
pentru excelența în cercetare, reunind 
proprietarii și utilizatorii drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI) și 
stimulând oportunitățile de formare.
Aceste activități includ:
(a) realizarea de legături între centrele de 
excelență emergente din statele membre și 
regiunile cu performanțe inferioare în 
domeniul inovării și liderii internaționali 
în acest domeniu din restul Europei;
(b) lansarea unei competiții pentru 
înființarea de centre de cercetare 
competitive la nivel internațional în 
regiunile de coeziune; la această 
competiție ar trebui să participe echipe în 
cadrul cărora să fie reprezentate o 
regiune mai puțin dezvoltată, însă cu 
potențial de inovare, și un centru de 
excelență de rang internațional din restul 
Europei;
(c) instituirea „catedrelor ERA” pentru a 
atrage cadre universitare renumite către 
instituții având un potențial clar pentru 



PE489.637v02-00 74/154 PR\905549RO.doc

RO

excelența în cercetare, pentru a ajuta 
aceste instituții să exploateze pe deplin 
acest potențial și astfel să creeze condiții 
de egalitate pentru cercetare și inovare în 
Spațiul european de cercetare;
(d) acordarea unui „sigiliu de excelență” 
propunerilor de proiecte ERC, Marie 
Sklodowska-Curie sau celor în colaborare 
care au fost evaluate pozitiv, însă nu au 
reușit să obțină finanțare din cauza 
limitărilor bugetare;
(e) acordarea unui „sigiliu de excelență” 
proiectelor finalizate, pentru a facilita 
finanțarea acțiunilor ulterioare 
(programe pilot, proiecte de demonstrație, 
valorificarea rezultatelor cercetării etc.) 
din surse naționale sau regionale;
(f) acordarea de burse ERC „cu clauză de 
întoarcere” cercetătorilor care lucrează 
actualmente în afara Europei și doresc să 
lucreze în Europa sau cercetătorilor care 
lucrează deja în Europa și doresc să se 
mute într-o regiune mai puțin dezvoltată;
(g) alocarea a cel puțin 5 % din 
finanțarea prevăzută pentru activitățile 
din cadrul priorităților „Leadership în 
domeniul industrial” și „Provocările 
societale”, pentru sprijinirea acordurilor 
complementare semnate între organizații 
beneficiare ale proiectelor de cercetare 
colaborativă și organizații care provin mai 
ales din alte țări decât cele implicate în 
mod direct în proiecte, cu obiectivul 
specific de a facilita oportunitățile de 
formare (respectiv stagii doctorale și post-
doctorale);
(h) consolidarea rețelelor de succes, 
orientate în direcția creării unor rețele 
instituționale calitative în domeniul 
cercetării și inovării. Se va acorda o 
atenție deosebită cadrului COST, în 
vederea promovării activităților de 
identificare și conectare a zonelor de 
excelență (comunități științifice de calitate 
și cercetători începători) din întreaga 
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Europă;
(i) dezvoltarea de mecanisme specifice de 
formare privind participarea la 
Orizont 2020, prin valorificarea deplină a 
rețelelor existente, precum punctele de 
contact naționale.
(j) oferirea de burse doctorale și post-
doctorale și de burse de pregătire 
avansată pentru ingineri, pentru 
accesarea tuturor infrastructurilor 
internaționale de cercetare din Europa, 
inclusiv a celor administrate de 
organizații științifice internaționale;
(k) sprijinirea elaborării și monitorizării 
de strategii de specializare inteligentă. Se 
va elabora un mecanism de sprijin al 
politicilor, iar învățarea politicilor la nivel 
regional va fi facilitată prin evaluarea 
internațională efectuată de participanții la 
examinarea reciprocă și schimbul de bune 
practici;
(l) crearea unui spațiu comercial virtual 
pentru promovarea proprietății 
intelectuale, în vederea reunirii 
proprietarilor și utilizatorilor drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Or. en

Amendamentul 119
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. CERCETARE ȘI INOVARE 
RESPONSABILĂ
4b.1 Obiectiv specific

Obiectivul specific constă în asigurarea 
unui dialog eficient între știință și 
societate, în recrutarea de noi talente 
pentru știință și în corelarea excelenței 
științifice cu conștientizarea și 
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responsabilitatea la nivel social.
Progresele rapide ale cercetării și inovării 
științifice contemporane au condus la 
accentuarea problemelor etice, juridice și 
sociale importante, care impun o relație și 
un angajament consolidat între știință și 
societate.
Pentru a găsi răspunsurile corecte la 
provocările cu care se confruntă Europa, 
în procesul de cercetare și inovare trebuie 
să se implice o diversitate cât mai mare de 
factori. În mod tradițional, interacțiunea 
dintre știință și societate s-a limitat la un 
transfer de cunoștințe unidirecțional, 
descendent, de la experți către cetățeni.
Pentru a evolua în direcția unei societăți 
deschise, eficiente și democratice, bazate 
pe cunoaștere, dialogul trebuie să 
dobândească un caracter bidirecțional și 
să depășească limitele educației științifice 
tradiționale sau concepția actuală potrivit 
căreia cetățenii sunt simpli consumatori 
ai rezultatelor cercetării. Această relație 
de dialog va permite, fără îndoială, o 
dezvoltare mai responsabilă a științei și a 
inovării.
Uniunea trebuie să recruteze talente 
pentru a-și spori competitivitatea într-o 
economie globală. Pentru a ajunge la 
cifra de un milion de cercetători 
suplimentari de care este nevoie în 
Europa până în 2020, astfel încât să se 
atingă obiectivul unei intensități de 3 % 
din PIB a cercetării și dezvoltării, este 
necesar ca cei mai buni tineri din Uniune 
să urmeze o carieră în domeniul științific 
și este necesară o forță de muncă 
diversificată, cu o reprezentare echilibrată 
a bărbaților și femeilor.
Cu toate acestea, atragerea unui procent 
mai ridicat din tineri în domeniul științei 
și tehnologiei s-a dovedit a fi din ce în ce 
mai dificilă, iar Europa este tot mai 
preocupată de faptul că mulți tineri 
talentați nu optează pentru o carieră în 
aceste domenii. De asemenea, trebuie 
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luate măsuri pentru ca persoanele 
implicate într-o carieră științifică sau 
tehnologică să își păstreze entuziasmul și 
motivația și să aibă șansa la dezvoltare 
personală, fără a trebui să renunțe la 
domeniul lor de competență.
Totodată, domeniul științific prezintă un 
dezechilibru clar din punctul de vedere al 
reprezentării bărbaților și femeilor. Dacă 
Europa dorește să se asigure că va finanța 
un program eficient și eficace de 
cercetare și inovare, trebuie acordată o 
atenție deosebită sub-reprezentării 
femeilor în domeniul științific și neluării 
în considerare a dezechilibrului de gen în 
domeniul cercetării.
4b.2 Justificare și valoarea adăugată 
pentru Uniune
Extinderea sprijinului social și politic 
acordat științei și tehnologiei în statele 
membre este o problemă din ce în ce mai 
gravă, pe care actuala criză economică a 
exacerbat-o: în societățile democratice, 
prioritizarea investițiilor publice în știință 
necesită existența unei vaste sfere sociale 
și politice care să împărtășească valorile 
științei, să fie instruită cu privire la 
procesele acesteia și să îi poată 
recunoaște contribuțiile în beneficiul 
cunoașterii, societății și progresului 
economic.
Un dialog fructuos și bogat între știință și 
societate va contribui cu siguranță la 
responsabilizarea științei și la dezvoltarea 
de politici mai relevante pentru cetățeni.
„Laboratorul natural” divers pe care îl 
reprezintă Europa și diferitele viziuni de 
pe întreg teritoriul continentului oferă 
valoarea adăugată care consolidează 
pertinența dialogului între diferiții factori 
implicați.
Mai mult, promovarea unei culturi 
științifice în Europa va consolida valorile 
democratice și umaniste și va contribui la 
sporirea interesului pentru cariere 
științifice și tehnologice. Viabilitatea 
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sistemului științific și tehnologic 
european depinde de capacitatea sa de a 
atrage noi talente.
4.3b Linii generale ale activităților

Măsurile ar trebui să vizeze atragerea de 
noi talente în studiul științei și tehnologiei 
în societățile europene și eliminarea 
diferențelor între femei și bărbați la 
nivelul resurselor umane ocupate în 
domeniul cercetării în Uniune. Vor fi 
sprijinite, de asemenea, creșterea 
capacității de integrare a cunoștințelor și 
metodelor științifice și tehnologice în 
procesele decizionale, dezvoltarea de 
mecanisme care să permită extinderea și 
aprofundarea evaluării sociale a 
opțiunilor și care să contribuie la 
prevenirea în continuare a mișcărilor 
populiste și anti-științifice, precum și 
asigurarea adoptării valorilor etice și 
sociale pe parcursul întregului proces al 
inovării.
Activitățile pun accentul pe:

(a) creșterea atractivității carierelor 
științifice și tehnologice pentru tinerii 
studenți și stimularea unei interacțiuni 
durabile între școli și instituțiile de 
cercetare;
(b) asigurarea egalității de gen, din două 
perspective: asigurarea egalității în 
carierele din domeniul cercetării și 
includerea perspectivei de gen în 
dezvoltarea cercetării;
(c) promovarea integrării societății în 
aspectele legate de știință și inovare;
monitorizarea percepției cetățenilor 
asupra științei și susținerea participării 
cetățenilor la politica de cercetare și 
inovare;
(d) accentuarea competențelor științifice 
ale cetățenilor printr-o educație științifică 
formală și informală și prin difuzarea 
activităților științifice, mai exact în 
centrele științifice, aceasta constituind o 



PR\905549RO.doc 79/154 PE489.637v02-00

RO

necesitate absolută pentru dezvoltarea 
viitoarei societăți, din punctul de vedere al 
forței de muncă și al coexistenței în 
democrație;
(e) stimularea accesului liber la rezultate 
și date științifice, în vederea accentuării 
excelenței științifice și a competitivității 
economice;
(f) dezvoltarea guvernării pentru 
dezvoltarea responsabilității în cercetare 
și inovare a tuturor factorilor implicați 
(cercetători, autorități publice, sectoare 
economice), aceasta fiind sensibilă la 
nevoile și exigențele societății, precum și 
monitorizarea evoluției acesteia;
(g) îmbunătățirea cunoștințelor privind 
comunicarea științifică, în vederea 
îmbunătățirii calității și eficienței 
interacțiunii dintre oamenii de știință, 
mass-media și public.

Or. en

Amendamentul 120
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană. O abordare 
integrată care promovează combinarea, 
convergența și efectul de multiplicare pe 
orizontală a TGE în diferite cicluri de 

Un element major al componentei „Poziția 
de lider în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale” îl reprezintă tehnologiile 
generice esențiale (TGE), și anume micro-
și nanoelectronica, fotonica, 
nanotehnologiile, biotehnologiile, 
materialele avansate și sistemele de 
producție avansate. Aceste tehnologii 
multidisciplinare care necesită cunoștințe 
avansate și investiții masive de capital 
privesc diverse sectoare, oferind premisele 
unui avantaj concurențial semnificativ 
pentru industria europeană și pentru 
crearea de noi locuri de muncă. O 
abordare integrată care promovează 
combinarea, convergența și efectul de 
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inovare și lanțuri valorice, poate produce 
rezultate de cercetare promițătoare și 
deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii și aplicații noi industriale 
(de exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

multiplicare pe orizontală a TGE în diferite 
cicluri de inovare și lanțuri valorice, poate 
produce rezultate de cercetare promițătoare 
și deschide calea unor noi tehnologii, 
produse, servicii, precum și aplicații noi 
industriale și abordări durabile (de 
exemplu, în domeniul spațial, transport, 
mediu, sănătate etc. Numeroasele 
interacțiuni ale TGE și ale tehnologiilor 
generice vor fi exploatate, prin urmare, 
într-o manieră flexibilă, ca o sursă 
importantă de inovare. Aceasta va 
completa sprijinul acordat cercetării și 
inovării în materie de TGE care ar putea fi 
furnizat de autoritățile naționale sau 
regionale prin fondurile pentru politica de 
coeziune în cadrul unor strategii de 
specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

Crearea de noi locuri de muncă și creșterea competitivității Europei sunt indispensabile în 
contextul actual.

Amendamentul 121
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile
desfășurate în spațiu, dar în mod curent 
este fragmentată în programe naționale 
derulate de anumit număr de state 
membre ale Uniunii. Coordonarea și 
investițiile la nivelul Uniunii în cercetarea 
în domeniul spațial sunt necesare (cf. 
articolul 189 din TFUE) pentru a menține 
avantajul concurențial, pentru a proteja 

Spațiul reprezintă un sector care se 
dezvoltă rapid și oferă informații vitale 
pentru multe domenii ale societății 
moderne, care abordează probleme 
științifice universale și asigură Uniunii 
statutul său de actor important pe scena 
internațională. Cercetarea în domeniul 
spațial cuprinde toate activitățile 
desfășurate în spațiu. Coordonarea și 
investițiile la nivelul Uniunii în cercetarea 
în domeniul spațial sunt necesare (cf. 
articolul 189 din TFUE) pentru a menține 
avantajul concurențial, pentru a proteja 
infrastructura spațială a Uniunii, cum ar fi 
Galileo și pentru a susține rolul viitor al 
Uniunii în domeniul spațial. Acest obiectiv 
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infrastructura spațială a Uniunii, cum ar fi 
Galileo și pentru a susține rolul viitor al 
Uniunii în domeniul spațial. În plus, 
serviciile și aplicațiile inovatoare din aval 
care folosesc informațiile furnizate de 
sectorul spațial reprezintă o sursă 
importantă de creștere economică și de 
creare de locuri de muncă.

se va realiza în strânsă cooperare cu 
Agenția Spațială Europeană. În plus, 
serviciile și aplicațiile inovatoare din aval 
care folosesc informațiile furnizate de 
sectorul spațial reprezintă o sursă 
importantă de creștere economică și de 
creare de locuri de muncă, iar dezvoltarea 
lor reprezintă o oportunitate importantă 
pentru Uniune.

Or. en

Amendamentul 122
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – punctul 1.1.3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Tehnologii ale conținutului și 
gestionarea informațiilor: TIC pentru 
conținut digital și creativitate;

(d) Tehnologii ale conținutului și 
gestionarea informațiilor: TIC pentru 
conținut digital, industrii culturale precum 
patrimoniul cultural și turismul și 
creativitate;

Or. en

Amendamentul 123
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – punctul 1.1.3 – paragraful 1 – litera fa 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Tehnologiile cuantice: următoarea 
generație de dispozitive TIC prin 
combinarea fizicii cuantice și a 
informaticii.

Or. en

Justificare

Tehnologiile cuantice sunt esențiale pentru dezvoltarea viitoarelor dispozitive TIC prin 
combinarea fizicii cuantice și a informaticii. Aceste tehnologii permit efectuarea de calcule 
electronice într-o manieră complet nouă, cu algoritmi inovatori, puternici și de calitate, 
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bazați pe principii cuantice. Nivelul actual de stăpânire a dinamicii cuantice și posibilitatea 
de a proiecta comportamentul cuantic al sistemelor fizice permit conceperea unor modalități 
noi și fără precedent de calcul electronic și comunicare, creând, astfel, o nouă platformă 
conceptuală ce stă la baza unei familii de potențiale tehnologii disruptive.

Amendamentul 124
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – punctul 1.1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se preconizează că aceste șase linii majore 
de activitate vor acoperi întreaga gamă de
nevoi. Acestea ar include poziția de lider în 
sectorul industrial în ceea ce privește 
soluțiile generice bazate pe TIC, produsele 
și serviciile necesare pentru a aborda 
provocările societale majore precum și 
strategiile de cercetare și inovare în 
domeniul TIC axate pe aplicații care vor fi 
sprijinite împreună cu provocările societale 
relevante.

Se preconizează că aceste șapte linii 
majore de activitate vor acoperi întreaga 
gamă de nevoi. Acestea ar include poziția 
de lider în sectorul industrial în ceea ce
privește soluțiile generice bazate pe TIC, 
produsele și serviciile necesare pentru a 
aborda provocările societale majore 
precum și strategiile de cercetare și inovare 
în domeniul TIC axate pe aplicații care vor 
fi sprijinite împreună cu provocările 
societale relevante.

Or. en

Amendamentul 125
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – punctul 1.1.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste șase linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri.

Aceste șapte linii de activitate vor include, 
de asemenea, infrastructuri TIC de 
cercetare specifice, cum ar fi laboratoarele 
vii pentru experimentarea pe scară largă și 
infrastructuri de bază pentru tehnologiile 
generice esențiale și integrarea lor în 
produse avansate și sisteme inteligente 
inovatoare, inclusiv echipamente, 
instrumente, servicii de sprijin, camere 
curate și acces la turnătorii pentru crearea 
de prototipuri.

Or. en
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Amendamentul 126
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – punctul 1.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
având un impact revoluționar, de exemplu 
în domeniul materialelor, al TIC, al 
științelor vieții și al asistenței medicale și 
bunurilor de consum, odată ce rezultatele 
cercetării sunt transpuse în produse și 
procese de producție revoluționare.

Nanotehnologiile constau într-o serie de 
evoluții tehnologice cu potențial dovedit, 
având un impact revoluționar, de exemplu 
în domeniul materialelor, al TIC, al 
științelor vieții și al asistenței medicale și 
bunurilor de consum, odată ce rezultatele 
cercetării sunt transpuse în produse și 
procese de producție competitive.

Or. en

Amendamentul 127
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – punctul 1.2.3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Sinteza și producția eficientă a 
nanomaterialelor, a componentelor și a 
sistemelor.
Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente, precum și pe aplicarea lor pe 
scară largă pentru a se ajunge la o 
producție de masă și la unități de 
producție polivalente care asigură 
transferul eficient al cunoștințelor în 
inovarea industrială.

Or. en

Amendamentul 128
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – punctul 1.2.3 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Dezvoltarea unui nou instrument 
pentru proiectarea, simularea, 
caracterizarea și manipularea 
nanomaterialelor, componentelor și a 
sistemelor.
Studierea, reprezentarea și controlarea 
noilor nanomateriale și sisteme la scară 
nanometrică.

Or. en

Amendamentul 129
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – punctul 1.2.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Sinteza și producția eficientă a 
nanomaterialelor, componentelor și 
sistemelor

eliminat

Axarea pe operațiuni noi, pe integrarea 
inteligentă a proceselor noi și a celor 
existente, precum și pe aplicarea lor pe 
scară largă pentru a se ajunge la o 
producție de masă și la unități de 
producție polivalente care asigură 
transferul eficient al cunoștințelor în 
inovarea industrială.

Or. en

Amendamentul 130
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 – punctul 1.3.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 

Se vor promova alianțele și simbiozele 
industriale noi privind inovarea ecologică 
care să le permită întreprinderilor să își 
diversifice producția, să își extindă 
modelele de afaceri, să își reutilizeze 
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deșeurile ca bază pentru producții noi, de 
exemplu CO2 ca bază de carbon pentru 
substanțe chimice fine și combustibili 
alternativi.

deșeurile ca bază pentru producții noi.

Or. en

Justificare

Prea explicit pentru un exemplu, ar putea denatura viitoarea orientare a cercetării.

Amendamentul 131
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 – punctul 1.3.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și dezvoltarea unor tehnici și 
sisteme noi și inovatoare.

Cercetarea și dezvoltarea unor tehnici de 
producție noi și inovatoare pentru 
materiale, componente și sisteme.

Or. en

Amendamentul 132
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 – punctul 1.3.3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de noi produse și aplicații, 
precum 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.

Dezvoltarea de noi materiale, componente, 
produse și aplicații care contribuie la 
reducerea cererii de energie, precum și 
facilitarea unei producții cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 133
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 – punctul 1.3.3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea design-ului și dezvoltării de Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
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tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare 
istorică sau culturală.

tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri bazate pe materiale 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 134
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.3 – punctul 1.3.3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Optimizarea utilizării materialelor eliminat
Cercetare și dezvoltare în vederea 
explorării unor alternative la utilizarea 
anumitor materiale și a unor abordări 
inovatoare ale modelelor de afaceri.

Or. en

Justificare

Deja inclus la celelalte secțiuni.

Amendamentul 135
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – punctul 1.4.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru aplicații complet noi.

Dezvoltarea noilor domenii tehnologice, 
cum ar fi biologia sintetică, bioinformatica 
și biologia sistemelor, care au un potențial 
considerabil pentru produse, aplicații și 
tehnologii complet noi.

Or. en

Amendamentul 136
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – punctul 1.4.3 – litera b – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea biotehnologiei industriale 
pentru produse și procese industriale 
competitive (de exemplu, în industria 
chimică, sănătate, minerit, energie, 
celuloză și hârtie, materiale textile, 
amidon, prelucrarea alimentelor) și 
dimensiunea sa ecologică.

Dezvoltarea biotehnologiei industriale 
pentru materiale, produse și procese 
industriale durabile competitive (de 
exemplu, în industria chimică, sănătate, 
minerit, energie, celuloză și hârtie, 
materiale textile, amidon, prelucrarea 
alimentelor) și dimensiunea sa ecologică și 
de sănătate.

Or. en

Amendamentul 137
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – punctul 1.4.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare) 
pentru a consolida poziția de lider și 
avantajul competitiv într-un număr mare de 
sectoare economice.

Dezvoltarea de tehnologii-platformă (de 
exemplu, genomică, metagenomică, 
proteomică, instrumente moleculare și 
platforme bazate pe celule) pentru a 
consolida poziția de lider și avantajul 
competitiv într-un număr mare de sectoare 
cu impact economic. Această abordare 
poate crește potențialul noilor IMM-uri și 
poate reduce semnificativ timpul necesar 
introducerii pe piață.

Or. en

Amendamentul 138
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – punctul 1.6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile din domeniul 
spațial, care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 
inovarea sprijină capacitățile din domeniul 
spațial, care sunt vitale pentru societatea 
europeană. În timp ce Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc aproximativ 25 % din 
bugetul alocat domeniului spațial pentru 
cercetare și dezvoltare, cheltuielile Uniunii 
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se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este fragmentată în 
programele naționale ale câtorva state
membre. Pentru a menține avantajul 
tehnologic și competitiv sunt necesare 
acțiuni la nivelul Uniunii, care să 
coordoneze cercetarea spațială, să 
promoveze participarea cercetătorilor din 
toate statele membre, precum și să reducă 
obstacolele în calea proiectelor 
transnaționale de colaborare în domeniul 
cercetării spațiale. Acest lucru trebuie 
realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval.
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

se situează sub 10 %. În plus, cercetarea 
spațială în Uniune este abordată în
programele naționale ale statelor membre.
Pentru a menține avantajul tehnologic și 
competitiv sunt necesare acțiuni la nivelul 
Uniunii, care să coordoneze cercetarea 
spațială, să promoveze participarea 
cercetătorilor din toate statele membre, 
precum și să reducă obstacolele în calea 
proiectelor transnaționale de colaborare în 
domeniul cercetării spațiale. Acest lucru 
trebuie realizat prin coordonare cu Agenția 
Spațială Europeană care a gestionat cu 
succes dezvoltarea sateliților industriali și 
misiuni spațiale exhaustive la nivel 
interguvernamental cu o serie de state 
membre, începând din 1975. În plus, 
informațiile furnizate de sateliții europeni 
vor oferi un potențial din ce în ce mai mare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
serviciilor prin satelit, inovatoare, din aval.
Acestea reprezintă un sector tipic de 
activitate pentru IMM-uri și ar trebui să fie 
sprijinite prin măsuri care vizează 
cercetarea și inovarea, pentru a se beneficia 
pe deplin de această oportunitate și în 
special de investițiile considerabile alocate 
celor două inițiative emblematice ale 
Uniunii, Galileo și GMES.

Or. en

Amendamentul 139
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – punctul 1.6.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive și întreprinzătoare alături de o 
comunitate de cercetare de clasă mondială 
în domeniul spațial pentru a menține 
poziția de lider a Europei și autonomia în 
ceea ce privește tehnologia spațială, pentru 

Aceasta presupune menținerea și 
dezvoltarea unei industrii spațiale 
competitive, curate și întreprinzătoare 
alături de o comunitate de cercetare de 
clasă mondială în domeniul spațial pentru a
menține poziția de lider a Europei și 
autonomia în ceea ce privește tehnologia 
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a promova inovarea în sectorul spațial și 
pentru a facilita inovațiile terestre bazate 
pe rezultate ale unei activității în spațiu, de 
exemplu prin utilizarea teledetecției și a 
datelor de navigație.

spațială, pentru a promova inovarea în 
sectorul spațial și pentru a facilita 
inovațiile terestre bazate pe rezultate ale 
unei activității în spațiu, de exemplu prin 
utilizarea teledetecției și a datelor de 
navigație.

Or. en

Justificare

Atrage atenția asupra îmbunătățirilor ecologice necesare în domeniul spațial.

Amendamentul 140
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.6 – punctul 1.6.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale.
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a pământului, Programul 
european de navigare prin satelit Galileo 
sau IPCC pentru problemele legate de 
schimbările climatice.

O exploatare sporită în mod considerabil a 
datelor provenite de la sateliți europeni se 
poate obține doar printr-un efort concertat 
de coordonare și organizare a prelucrării, 
validării și standardizării datelor spațiale.
Inovațiile în gestionarea și diseminarea 
datelor pot, de asemenea, să asigure un 
randament sporit al investițiilor în 
infrastructură spațială și contribuie la 
abordarea provocărilor societale, în special 
în cazul în care sunt coordonate în cadrul 
unei inițiative la nivel mondial cum ar fi, 
de exemplu Sistemul de sisteme globale de 
observare a Pământului și contribuția 
Europei la GMES, Programul european de 
navigare prin satelit Galileo sau IPCC 
pentru problemele legate de schimbările 
climatice.

Or. en

Justificare

Pentru o mai mare claritate în ceea ce privește legătura dintre Orizont 2020 și programele 
spațiale emblematice ale UE, în special GMES, precum și în ceea ce privește legătura dintre 
GMES și Sistemul de sisteme globale de observare a Pământului.
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Amendamentul 141
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în general, băncile nu sunt în 
măsură să aprecieze valoarea activelor 
cunoașterii, cum ar fi proprietatea 
intelectuală și, prin urmare, sunt adesea 
reticente la ideea de a investi în 
întreprinderile bazate pe cunoaștere.
Consecința este că numeroase întreprinderi 
inovatoare bine poziționate – atât mari, cât 
și mici – nu pot obține împrumuturi pentru 
activități de cercetare și inovare cu risc 
ridicat.

Mai mult, în general, băncile nu sunt în 
măsură să aprecieze valoarea activelor 
cunoașterii, cum ar fi proprietatea 
intelectuală și, prin urmare, sunt adesea 
reticente la ideea de a investi în 
întreprinderile bazate pe cunoaștere.
Consecința este că numeroase întreprinderi 
inovatoare bine poziționate – atât mari, cât 
și mici – nu pot obține împrumuturi pentru 
activități de cercetare și inovare cu risc 
ridicat. Banca Europeană de Investiții, 
care administrează facilitatea pentru 
împrumuturi în numele Comisiei, va fi 
abilitată să acorde împrumuturi 
proiectelor cu un risc tehnologic ridicat, 
nu numai împrumuturi cu dobândă sub 
nivelul pieței proiectelor cu risc 
tehnologic redus. În domeniul energetic, 
facilitatea pentru împrumuturi se 
adresează proiectelor care prezintă, în 
medie, un risc tehnologic superior celor 
finanțate prin mecanismul de finanțare cu 
partajarea riscurilor al celui de-al 
șaptelea program-cadru. Vor fi 
disponibile și finanțări sub forma 
împrumuturilor negarantate.

Or. en

Justificare

MFPR finanțează în general proiecte bazate pe tehnologii energetice cu risc relativ redus.
Noul instrument ar trebui să finanțeze proiecte cu un grad sporit de risc. IMM-urile cu un 
patrimoniu redus ar putea avea nevoie de împrumuturi negarantate pentru a-și realiza 
dezideratele de dezvoltare de la începutul activității.

Amendamentul 142
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3a (nou)



PR\905549RO.doc 91/154 PE489.637v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această problematică afectează în special 
procesele de transfer de cunoștințe și 
tehnologie între mediul public de 
cercetare reprezentat de universități și 
centre de cercetare, pe de o parte și 
întreprinderi, pe de altă parte, procese în 
cadrul cărora sunt necesare validarea 
conceptului și confirmarea potențialului 
de inovare pe care îl oferă pieței 
cunoștințele și tehnologia ce fac obiectul 
transferului.

Or. es

Amendamentul 143
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu potențial ridicat 
pentru excelență.

Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la 
finanțare prin îndatorare – credite, garanții, 
contragaranții și alte forme de titluri de 
creanță și de finanțare de risc – pentru 
entitățile publice și private și pentru 
parteneriatele public-privat angajate în 
activități de cercetare și inovare care 
necesită investiții riscante pentru a ajunge 
la rezultate. Accentul va fi pe sprijinirea 
cercetării și inovării cu risc ridicat, dar și 
cu potențial ridicat pentru excelență.

Or. en

Justificare

Trebuie susținute în special inovațiile cu risc ridicat și cu câștig ridicat, care conduc de 
obicei la inovări revoluționare și disruptive, însă pe care intermediarii financiari tradiționali 
ezită să le finanțeze.

Amendamentul 144
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera a – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Întrucât unul dintre obiectivele 
Orizont 2020 este acela de a contribui la 
reducerea discrepanței existente între 
cercetare-dezvoltare și inovare, favorizând
introducerea pe piață a unor produse și 
servicii noi sau îmbunătățite, și având în 
vedere rolul esențial al etapei de validare 
a conceptului în procesul de transfer al 
cunoștințelor, se vor introduce mecanisme 
care să permită finanțarea etapelor de 
validare a conceptului, necesare pentru 
confirmarea interesului, relevanței și 
viitorului impact inovator ale rezultatelor 
cercetării sau inovației ce fac obiectul 
transferului.

Or. es

Amendamentul 145
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera b – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta pentru validarea conceptului 
va sprijini procesele de transfer de 
cunoștințe și tehnologie în etapele 
premergătoare fazei de industrializare, 
pentru a verifica și, după caz, a accentua 
impactul inovator al acestui transfer la 
nivelul pieței, reducând, totodată, 
incertitudinea și riscurile inerente 
introducerii în producție a rezultatelor 
cercetării și invențiilor generate în sfera 
cercetării publice.

Or. es

Amendamentul 146
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4



PR\905549RO.doc 93/154 PE489.637v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile propuse urmăresc completarea 
politicilor și programelor naționale și 
regionale de inovare în întreprinderi, 
pentru a încuraja cooperarea între IMM-uri 
și alți actori relevanți în domeniul inovării, 
pentru a elimina decalajul dintre 
cercetare/dezvoltare și preluarea cu succes 
pe piață a acestora, pentru a asigura un 
mediu mai favorabil inovării în 
întreprinderi, prin măsuri ce au în vedere 
cererea, precum și prin acordarea de sprijin 
ținându-se seama de natura schimbătoare a 
proceselor de inovare, a noilor tehnologii, a 
piețelor și modelelor de afaceri.

Acțiunile propuse urmăresc completarea 
politicilor și programelor naționale și 
regionale de inovare în întreprinderi, 
pentru a încuraja cooperarea între IMM-uri 
și alți actori relevanți în domeniul inovării, 
pentru a elimina decalajul dintre 
cercetare/dezvoltare și preluarea cu succes 
pe piață a acestora, pentru a asigura un 
mediu mai favorabil inovării în 
întreprinderi, prin măsuri ce au în vedere 
cererea, prin măsuri ce vizează 
accentuarea introducerii în țesutul de 
producție a cercetărilor desfășurate în 
sectorul public, precum și prin acordarea 
de sprijin ținându-se seama de natura 
schimbătoare a proceselor de inovare, a 
noilor tehnologii, a piețelor și modelelor de 
afaceri.

Or. es

Amendamentul 147
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la cercetare și inovare în 
Uniune consolidează capacitatea de 
cercetare și dezvoltare, precum și 
capacitate tehnologică a IMM-urilor, 
sporește capacitatea lor de a genera, 
absorbi și de a utiliza noi cunoștințe, 
intensifică exploatarea economică a 
soluțiilor noi, stimulează inovarea în 
produse, servicii și modele de afaceri, 
promovează activitățile comerciale pe piețe 
mai mari și internaționalizează rețelele 
IMM-urilor în domeniul cunoașterii. IMM-
urile care dispun de o bună gestionare a 
inovării, drept rezultat, bazându-se adesea 
pe competențe și expertiză externă , se 
situează pe poziții superioare.

Participarea la cercetare și inovare în 
Uniune consolidează capacitatea de 
cercetare și dezvoltare, precum și 
capacitate tehnologică a IMM-urilor, 
sporește capacitatea lor de a genera, 
absorbi și de a utiliza noi cunoștințe, 
intensifică exploatarea economică a 
soluțiilor noi, stimulează inovarea în 
produse, servicii și modele de afaceri, 
promovează activitățile comerciale pe piețe 
mai mari și internaționalizează rețelele 
IMM-urilor în domeniul cunoașterii. IMM-
urile care dispun de o bună gestionare a 
inovării, drept rezultat, bazându-se adesea 
pe competențe și expertiză externă , se 
situează pe poziții superioare. IMM-urile 
joacă de asemenea un rol esențial, în 
calitate de beneficiari și destinatari ai 
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proceselor de transfer de tehnologie și 
cunoștințe, contribuind la introducerea pe 
piață a inovațiilor generate de cercetările 
desfășurate în universități și în instituțiile 
publice de cercetare.

Or. es

Amendamentul 148
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare.
Instrumentul 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 inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social.
Scopul este de a dezvolta și capitaliza 
potențialul de inovare al IMM-urilor pentru 
a acoperi deficitul de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu 
de început cu risc ridicat, stimulând 
inovațiile și crescând comercializarea în 
sectorul privat a rezultatelor cercetării.

IMM-urile vor fi sprijinite în întregul 
program-cadrul Orizont 2020. În acest scop 
un instrument specific pentru IMM-uri va 
furniza sprijin neîntrerupt, în etape care să 
acopere întregul ciclu de inovare.
Instrumentul 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 inovații la nivelul 
serviciilor, netehnologice, și la nivel social, 
cu condiția ca fiecare activitate să 
prezinte o valoare adăugată clară pentru 
Uniune. Scopul este de a dezvolta și 
capitaliza potențialul de inovare al IMM-
urilor pentru a acoperi deficitul de 
finanțare pentru activitățile de cercetare și 
inovare în stadiu de început cu risc ridicat, 
stimulând inovațiile și crescând 
comercializarea în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării. Acest instrument va 
oferi o etichetă de calitate IMM-urilor de 
succes, în vederea participării acestora la 
procedurile de achiziții publice.

Or. en
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Amendamentul 149
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate obiectivele specifice privind 
provocările societale și poziția de lider în 
ceea ce privește tehnologiile industriale se 
va aplica instrumentul specific pentru 
IMM-uri și se vor aloca fonduri în 
această direcție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Sprijinirea introducerii pe piață a 
cunoștințelor și tehnologiilor generate de 
mediul public de cercetare.
Sprijinirea proceselor de transfer între 
mediul public de cercetare și IMM-urile 
inovatoare, ca mecanism eficient de 
introducere pe piață a rezultatelor 
cercetării și a invențiilor generate de 
universități și de centrele de cercetare.

Or. es

Amendamentul 151
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 

Cheltuielile sistemelor de sănătate și de 
asistență socială ale Uniunii cresc în 
condițiile unor măsuri de prevenție la toate 
vârstele din ce în ce mai scumpe, ale 
creșterii numărului europenilor cu vârste de 
peste 65 ani, care se preconizează că 
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aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
în 2008 la 151 de milioane de persoane 
până în 2060, și al creșterii numărului 
persoanelor cu vârste de peste 80 de ani, 
care se preconizează că va crește de la 22 
la 61 de milioane în aceeași perioadă.
Reducerea sau limitarea unor astfel de 
cheltuieli, pentru a nu deveni nesustenabile 
economic, depinde parțial de asigurarea 
sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții 
pentru toți și, deci, de prevenirea, tratarea 
și gestionarea eficientă a bolilor și a 
invalidității.

aproape se va dubla, de la 85 de milioane 
în 2008 la 151 de milioane de persoane 
până în 2060, și al creșterii numărului 
persoanelor cu vârste de peste 80 de ani, 
care se preconizează că va crește de la 22 
la 61 de milioane în aceeași perioadă.
Reducerea sau limitarea unor astfel de 
cheltuieli, pentru a nu deveni nesustenabile 
economic, depinde parțial de asigurarea 
sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții 
pentru toți și, deci, de prevenirea, tratarea 
și gestionarea eficientă a bolilor și a 
invalidității. Dezvoltarea progresivă, 
bazată exclusiv pe cunoștințele actuale, 
nu va satisface aceste nevoi; trebuie 
încurajate și puse în aplicare idei și 
cunoștințe noi și radicale. Pentru a putea 
răspunde provocărilor va fi nevoie de o 
colaborare strânsă între mediul academic, 
industrie, furnizorii de asistență medicală 
și agențiile de reglementare.

Or. en

Amendamentul 152
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afecțiunile cronice, precum bolile
cardiovasculare, cancerul, diabetul, 
tulburările neurologice și ale sănătății 
mintale, excesul de greutate și obezitatea și 
diverse limitări funcționale reprezintă 
cauze majore ale invalidității, îmbolnăvirii 
și morții premature și presupun costuri 
sociale și economice considerabile.

Afecțiunile cronice, precum bolile 
cardiovasculare, cancerul, diabetul, bolile 
respiratorii, tulburările neurologice și ale 
sănătății mintale, excesul de greutate și 
obezitatea și diverse limitări funcționale 
reprezintă cauze majore ale invalidității, 
îmbolnăvirii și morții premature și 
presupun costuri sociale și economice 
considerabile.

Or. en
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Amendamentul 153
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia.

La nivelul Uniunii, bolile cardiovasculare 
reprezintă anual cauza a peste 2 milioane 
de decese și implică costuri economice de 
peste 192 de miliarde EUR, iar cancerul 
cauzează un sfert din totalul deceselor și 
este prima cauză de deces în rândul 
persoanelor din grupa de vârstă 45-64 de 
ani. La nivelul Uniunii, peste 27 de 
milioane de persoane suferă de diabet, iar 
costul total determinat de afecțiunile 
creierului (care includ, dar fără a se limita 
la acestea, tulburările care afectează 
sănătatea mintală) a fost estimat la 800 de 
miliarde EUR. Factorii de mediu, stilul de 
viață și factorii socioeconomici sunt 
răspunzători pentru multe din aceste 
afecțiuni, estimând-se că, la nivel mondial, 
aproape o treime din boli sunt legate de 
aceștia. Se estimează că numai depresia 
afectează 165 de milioane de persoane din 
Uniune, antrenând un cost de 118 000 de 
milioane de euro (dintre care 61 % cu 
titlul de costuri indirecte datorate
concediilor și pierderilor de 
productivitate).

Or. es

Amendamentul 154
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile rare sunt tulburări cu o incidență 
redusă, însă cu morbiditate ridicată, 
determinând un nivel ridicat al 
mortalității precoce și afectând, per 
ansamblu, milioane de copii din Europa.
Cu toate acestea, din cauza incidenței 
reduse, cercetările și progresele 
înregistrate în tratamentul acestor boli, în 
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ceea ce privește medicamentele orfane, 
sunt în continuare insuficiente.

Or. es

Amendamentul 155
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace.
Inegalitățile persistente în ceea ce privește 
sănătatea trebuie să fie abordate, iar 
accesul la sisteme de sănătate eficace și 
competente trebuie să fie asigurat pentru 
toți europenii.

Între timp, procesele de dezvoltare de 
medicamente și vaccinuri devin din ce în 
ce mai costisitoare și mai puțin eficace.
Inegalitățile persistente în ceea ce privește 
sănătatea trebuie să fie abordate (de 
exemplu, există o nevoie acută de terapii 
în bolile rare, bolile neglijate și cele 
autoimune), iar accesul la sisteme de 
sănătate eficace și competente trebuie să 
fie asigurat pentru toți europenii.

Or. en

Justificare

Milioane de persoane mor în continuare în fiecare an de boli asociate sărăciei, dar și de 
afecțiuni diareice și de afecțiuni tropicale neglijate. Acestea se numesc „boli asociate 
sărăciei” sau „boli neglijate” deoarece continuă să existe în cele mai sărace și marginalizate 
regiuni. La fel se întâmplă în cazul bolilor rare, mai puțin de 300 dintre acestea prezentând 
interes pentru industria biofarmaceutică, dată fiind prevalența limitată și/sau potențialul 
comercial. Drept consecință, nu există activități de cercetare și dezvoltare pentru instrumente 
adecvate de prevenire, diagnosticare și tratare.

Amendamentul 156
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
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rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale la nivel mondial, inclusiv 
capacitatea de cercetare și dezvoltare în 
zonele cu boli endemice.

Or. en

Justificare

Progresele științifice înregistrate în domeniul biomedical au creat oportunități fără precedent 
de dezvoltare a unor instrumente eficiente și accesibile pentru abordarea problemelor 
mondiale din domeniul sănătății. Există încă nevoia de instrumente farmaceutice noi pentru 
diagnosticarea, prevenirea și tratarea bolilor asociate sărăciei și a bolilor neglijate.
Descoperirea unui vaccin pentru HIV/SIDA, malarie, descoperirea unor instrumente noi de 
prevenire, diagnosticarea mai eficientă a tuberculozei și tratamente îmbunătățite pentru 
leishmanioză sau pentru boala somnului ar îmbunătăți semnificativ nivelul de sănătate.

Amendamentul 157
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, complexitatea provocării și 
interdependența componentelor sale 
impune un răspuns la nivel european.
Multe metode, instrumente și tehnologii au 
aplicabilitate în multe domenii de cercetare 
și inovare care privesc această provocare și 
sunt cel mai bine sprijinite la nivelul 
Uniunii. Acestea includ dezvoltarea de 
cohorte pe termen lung și efectuarea de 
studii clinice, utilizarea clinică a 
tehnologiilor „-omica” sau dezvoltarea TIC 
și a aplicațiilor acestora în practica 
medicală, în special în e-sănătate. Cerințele 
unor anumite populații sunt, de asemenea, 
cel mai bine abordate într-o manieră 
integrată, de exemplu în dezvoltarea 

În mod similar, complexitatea provocării și 
interdependența componentelor sale 
impune un răspuns la nivel european.
Multe metode, instrumente și tehnologii au 
aplicabilitate în multe domenii de cercetare 
și inovare care privesc această provocare și 
sunt cel mai bine sprijinite la nivelul 
Uniunii. Acestea includ înțelegerea bazei 
moleculare a bolii, identificarea unor 
strategii terapeutice inovatoare și a unor 
sisteme-model noi, aplicarea 
multidisciplinară a cunoștințelor din 
domeniul fizicii, chimiei și biologiei 
sistemelor în controlul sănătății, 
dezvoltarea de cohorte pe termen lung și 
efectuarea de studii clinice, utilizarea 
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medicinii stratificate și/sau personalizate, 
în tratamentul bolilor rare, precum și în 
furnizarea de soluții pentru o viață 
independentă și de asistență pentru 
autonomie.

clinică a tehnologiilor „-omica” sau 
dezvoltarea TIC și a aplicațiilor acestora în 
practica medicală, în special în e-sănătate.
Cerințele unor anumite populații sunt, de 
asemenea, cel mai bine abordate într-o 
manieră integrată, de exemplu în 
dezvoltarea medicinii stratificate și/sau 
personalizate, în tratamentul bolilor 
asociate sărăciei, al bolilor neglijate și al 
bolilor rare, precum și în furnizarea de 
soluții pentru o viață independentă și de 
asistență pentru autonomie.

Or. en

Justificare

Deși, la nivel mondial, 90 % din boli afectează populația din țările în curs de dezvoltare, un 
procent de numai 10 % din cheltuielile în domeniul sănătății la nivel mondial este utilizat 
pentru abordarea acestor boli. În perioada 1975-2000 au fost dezvoltate 1393 medicamente, 
dintre care numai 16 pentru bolile care afectează predominant populația din țările în curs de 
dezvoltare. Prin urmare, este esențial să reducem lacunele în materie de cercetare și să 
dezvoltăm tratamente îmbunătățite și adaptate pentru aceste boli.

Amendamentul 158
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a spori la maximum impactul 
acțiunilor la nivelul UE se va acorda sprijin 
pentru întregul spectru de activități de 
cercetare și inovare. De la cercetarea 
fundamentală, trecând prin transpunerea 
cunoștințelor în acțiuni ample de testare și 
demonstrație și mobilizarea investițiilor 
private, până la achiziții publice și 
premergătoare comercializării pentru noi 
produse servicii, soluții care să se poată 
extinde, care sunt, dacă este necesar, 
interoperabile și sprijinite prin standarde 
definite și/sau orientări comune. Acest 
efort coordonat la nivel european va 
contribui la dezvoltarea în continuare a 
Spațiului european de cercetare. El va 
însoți, de asemenea, dacă este cazul, 

Pentru a spori la maximum impactul 
acțiunilor la nivelul UE se va acorda sprijin 
pentru întregul spectru de activități de 
cercetare și inovare. De la cercetarea 
fundamentală, trecând prin transpunerea 
cunoștințelor fundamentale privind bolile 
în terapii noi, în acțiuni ample de testare și 
demonstrație și mobilizarea investițiilor 
private, până la achiziții publice și 
premergătoare comercializării pentru noi 
produse servicii, soluții care să se poată 
extinde, care sunt, dacă este necesar, 
interoperabile și sprijinite prin standarde 
definite și/sau orientări comune. Pentru a 
stimula coordonarea strategică a 
cercetării și inovării în domeniul sănătății 
în cadrul programului Orizont 2020 și 
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activități dezvoltate în contextul 
programului Sănătate pentru creștere, al 
Parteneriatului european al inovării pentru 
o îmbătrânire activă și în condiții bune de 
sănătate.

pentru a promova cercetarea medicală 
transnațională, va fi instituit Comitetul 
director sectorial pentru sănătate aferent.
Această coordonare poate fi extinsă la 
alte programe și instrumente legate de 
aceeași provocare. Acest efort coordonat 
la nivel european va spori capacitățile 
științifice și umane în cadrul cercetării în 
materie de sănătate și va contribui la 
dezvoltarea în continuare a Spațiului 
european de cercetare. El va însoți, de 
asemenea, dacă este cazul, activități 
dezvoltate în contextul programului 
Sănătate pentru creștere, al Parteneriatului 
european al inovării pentru o îmbătrânire 
activă și în condiții bune de sănătate.

Or. en

Justificare

Pentru a aplica abordarea bazată pe provocări, este necesară o planificare strategică 
coordonată a activităților din domeniul cercetării și inovării. Coordonarea poate soluționa 
fragmentarea și poate îmbunătăți utilizarea resurselor tehnologice și de infrastructură de 
către întreaga comunitate de cercetare implicată în abordarea acestei provocări.

Amendamentul 159
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă este, de asemenea, esențială, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice.

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date, 
prelucrarea standardizată a datelor și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă este, de asemenea, esențială, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
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efectuarea de teste clinice.

Or. en

Justificare

Standardizarea este necesară pentru a permite schimbul eficient de date și utilizarea eficientă 
a acestora.

Amendamentul 160
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile asociate sărăciei și bolile neglijate 
reprezintă o preocupare mondială și 
lacunele în materie de cercetare trebuie să 
fie abordate prin stimularea inovației 
orientate către nevoile pacienților.
Reapariția în regiunea europeană a unor 
boli infecțioase din trecut, inclusiv a 
tuberculozei, prevalența crescută în țările 
dezvoltate a bolilor care pot fi prevenite 
prin vaccinare și problema tot mai mare a 
rezistenței antimicrobiene sunt realități 
care subliniază nevoia de abordări 
cuprinzătoare și de sprijin public crescut 
pentru activitățile de cercetare și 
dezvoltare în domeniul acelor boli care 
ucid milioane de persoane anual.

Or. en

Justificare

Acest lucru a fost menționat în Rezoluția Parlamentului European privind bolile majore și 
cele neglijate din țările în curs de dezvoltare [2005/2047(INI)]. De asemenea, conform OMS, 
în Europa de Vest „se răspândesc într-un ritm alarmant” tuberculoza multidrogrezistentă 
(MDR-TB) și tuberculoza extensiv rezistentă la medicamente (XDR-TB).

Amendamentul 161
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include:
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor;
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării; elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală;
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire; dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune; utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor; tratarea bolii; transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde;
o mai bună utilizare a datelor medicale;
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie;
responsabilizare individuală pentru 
autogestionarea sănătății; promovarea 
asistenței integrate; îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare; și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Activitățile specifice vor include:
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a factorilor genetici, 
patogeni, a celor legați de mediu, de 
schimbările climatice și de sărăcie), 
îmbunătățirea promovării sănătății și a 
prevenirii bolilor, înțelegerea bazei bolii și 
îmbunătățirea diagnosticării; elaborarea de 
programe eficiente de depistare a bolilor și 
o mai bună evaluare a predispoziției la 
boală, îmbunătățirea acțiunilor de 
supraveghere și pregătire; dezvoltarea unor 
vaccinuri și medicamente preventive noi și 
mai bune; utilizarea medicinii in silico 
pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor; dezvoltarea unor 
tratamente adaptate și tratarea bolii;
transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare care să se 
poată extinde, inclusiv aspectele 
psihosociale; îmbunătățirea procedurilor 
de reglementare și susținerea activităților 
care asigură accesul; o mai bună colectare 
și utilizare a datelor medicale; tehnici 
standardizate de analiză a datelor;
îmbătrânirea sănătoasă și activă, viața 
independentă și asistența pentru 
autonomie; responsabilizare individuală 
pentru autogestionarea sănătății;
promovarea asistenței integrate;
îmbunătățirea instrumentelor și metodelor 
științifice în vederea sprijinirii elaborării 
politicilor și nevoilor de reglementare; și 
optimizarea eficienței și eficacității 
sistemelor de sănătate, precum și reducerea 
disparităților din domeniul sănătății și a 
inegalităților prin luarea deciziilor în baza 
unor elemente concrete prin diseminarea 
celor mai bune practici și a tehnologiilor și 
soluțiilor inovatoare. Toate aceste activități 
vor justifica în mod corespunzător 
analizele bazate pe criteriul genului și 
sexului. Aceste activități trebuie să 
exploateze pe deplin posibilitățile oferite 
de realizarea unei abordări 
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interdisciplinare și autentice, combinând 
cunoștințele asociate cu toate cele șase 
provocări și cu ceilalți piloni în vederea 
asigurării unor soluții durabile în 
domeniu. Trebuie să fie încurajată 
implicarea activă a furnizorilor de servicii 
medicale pentru a asigura o adoptare și 
punere în aplicare rapide a rezultatelor.

Or. en

Justificare

Pe lângă factorii de mediu, statutul social și genul influențează și ele în mod considerabil 
sănătatea. De exemplu, oamenii săraci au adesea o sănătate mai precară dintr-o varietate de 
motive (cum ar fi accesul la sănătate, expunerea la condiții nesănătoase de viață, malnutriția 
etc.).

Amendamentul 162
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 163
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure, 
sănătoase și de înaltă calitate, precum și de 
alte bioproduse, prin dezvoltarea unor 
sisteme de producție primară și de 
prelucrare a alimentelor productive și 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
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aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Or. en

Justificare

Având în vedere obiceiurile alimentare actuale, produsele alimentare sănătoase sunt din ce în 
ce mai importante pentru îmbunătățirea standardelor de sănătate și pentru reducerea 
riscurilor în Europa. Pe de altă parte, prelucrarea alimentelor face, de asemenea, parte din 
procesul de producție a alimentelor și, prin urmare, ar trebui să fie luată în considerare.

Amendamentul 164
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă.
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru, marin și acvatic și conversia 
acestora în produse alimentare, bioproduse 
și bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă.
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
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întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 165
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a întregului 
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și inovării în politicile conexe ale Uniunii 
va îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

ciclu de la cercetarea fundamentală la 
inovare în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate, 
va asigura produse alimentare sănătoase
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

Or. en

Amendamentul 166
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Agricultură și silvicultură durabile (a) Agricultură și silvicultură durabile, 
inclusiv creșterea animalelor

Or. en

Amendamentul 167
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera c – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Valorificarea potențialului resurselor 
biologice acvatice

(c) Valorificarea potențialului pescuitului, 
acvaculturii și biotehnologiilor marine

Or. en

Amendamentul 168
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Cercetarea marină și maritimă 
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transversală
Exploatarea resurselor marine biologice 
și nebiologice, precum și utilizarea 
diferitelor surse de energie marină și 
valorificarea potențialului mărilor în 
diferite moduri amplifică provocările 
științifice și tehnologice transversale. De 
asemenea, mările și oceanele joacă un rol 
esențial în reglarea climei, însă acestea 
sunt puternic afectate de activitățile 
umane terestre, costiere și maritime, 
precum și de schimbările climatice.
Scopul general este acela de a dezvolta 
cunoștințele transversale, științifice și 
tehnologice în sectorul marin și maritim, 
în vederea valorificării potențialului de 
creștere albastră în întreaga gamă de 
industrii marine și maritime, concomitent 
cu protejarea mediului marin și adaptarea 
la schimbările climatice. Această 
abordare strategică coordonată pentru 
cercetările marine și maritime, prevăzută 
pentru toate provocările și pilonii 
programului Orizont 2020 va sprijini, de 
asemenea, punerea în aplicare a 
politicilor relevante ale Uniunii, 
contribuind la realizarea obiectivelor-
cheie de creștere albastră.

Or. en

Justificare

O abordare strategică coordonată pentru cercetările în sectorul marin și maritim este 
necesară pentru toate provocările și pilonii programului Orizont 2020, cu scopul de a 
asigura o planificare pe termen lung a angajamentului și o coordonare cu statele membre și 
cu părțile interesate, acestea fiind imperios necesare pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor-cheie de creștere albastră ale politicii maritime integrate a UE și pentru a 
realiza obiectivele Strategiei europene pentru cercetarea marină și maritimă.

Amendamentul 169
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile Uniunea intenționează să reducă emisiile 
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de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Până în 2050 
ar trebui să se realizeze o reducere cu 80-
95 % a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Toate scenariile referitoare la 
decarbonizare menționate în Perspectiva 
energetică 2050 arată că, până la mijlocul 
acestui secol, tehnologiile de energie 
regenerabilă vor deveni principalele 
tehnologii de aprovizionare cu energie.
Prin urmare, este necesar ca două treimi 
din bugetul alocat acestei provocări să fie 
direcționate către cercetarea și inovarea 
în domeniul energiei regenerabile.
Atingerea acestor obiective va necesita o 
revizuire generală a sistemului energetic, în 
care să se regăsească dezideratele: profil cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, 
securitate energetică și accesibilitate din 
punctul de vedere al costurilor, 
consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en
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Amendamentul 170
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure.
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților.
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei, va veni, prin 
urmare, în completarea activitățile statelor 
membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale. Acțiunea la nivelul 
Uniunii va sprijini, de asemenea, 
programele cu risc ridicat, cu costuri 
ridicate, pe termen lung, care depășesc 
posibilitățile unui stat membru, care 
reunesc eforturi pentru a reduce riscurile 
investițiilor în activități la scară largă, cum 
ar fi demonstrațiile industriale și 
dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure.
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților.
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei, va veni, prin 
urmare, în completarea activităților statelor 
membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale și ar trebui să se 
concentreze pe sprijinirea proiectelor 
dintre parteneri din țări diferite care 
intenționează să colaboreze. Acțiunea la 
nivelul Uniunii va sprijini, de asemenea, 
programele cu risc ridicat, cu costuri 
ridicate, pe termen lung, care depășesc 
posibilitățile unui stat membru, care 
reunesc eforturi pentru a reduce riscurile 
investițiilor în activități la scară largă, cum 
ar fi demonstrațiile industriale și 
dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

Or. en

Justificare

Sistemele statelor membre de finanțare a cercetării la nivel național nu dispun de 
mecanismele necesare finanțării proiectelor internaționale (de exemplu, calendarele 
solicitărilor nu coincid, criteriile de evaluare sunt diferite, există diferențe între domeniul de 
aplicare al programelor sau între regulile programului). Este foarte recomandabil un 
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mecanism de finanțare a cercetării sau inovării care să implice colaborarea transfrontalieră.
Se poate spune că prin definiție, administrarea unui astfel de program este o sarcină care 
trebuie să fie gestionată la nivelul UE.

Amendamentul 171
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății. Acest sistem de transport 
cuprinde filozofia „îmbătrânirii în 
condiții bune de sănătate”, aducând astfel 
beneficii tuturor, indiferent de vârstă, sex 
și handicap, dar luând în considerare 
dimensiunile abordării universale.

Or. en

Justificare

Cercetările au demonstrat faptul că, printre altele, locurile de muncă, structurile de familie și 
cultura influențează modul în care cetățenii se deplasează într-un oraș. Prin urmare, diferiții 
factori care influențează tiparele de călătorie, cum ar fi sexul, vârsta, cultura și situația 
economică, sunt esențiali pentru realizarea unui astfel de sistem european de transport.

Amendamentul 172
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe consolidarea 
intermodalității și pe implementarea de 
soluții inteligente de planificare și 

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe accelerarea 
soluțiilor intermodale pentru pasageri 
(sistem intermodal de eliberare de bilete);
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gestionare, precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor și a 
impactului amenințărilor la adresa 
securității.

pe consolidarea intermodalității și pe 
implementarea de soluții inteligente de 
planificare și gestionare, precum și pe 
reducerea semnificativă a incidenței 
accidentelor (și anume prin îmbunătățirea 
legăturii dintre infrastructură, 
administratorii de drum și vehicule prin 
intermediul unor sisteme inteligente, 
precum și printr-o mai bună înțelegere a 
comportamentului participanților la trafic 
în vederea îmbunătățirii soluțiilor 
tehnologice cu care este echipat vehiculul 
și a asigurării primare și secundare a 
siguranței rutiere )și a impactului 
amenințărilor la adresa securității (și 
anume dezvoltarea unor sisteme fiabile de 
detectare a amenințărilor în aviație, 
precum și dezvoltarea de dispozitive de 
înregistrare pentru securitatea maritimă).

Or. en

Justificare

Intermodalitatea este esențială pentru îmbunătățirea sistemelor europene de transport. În 
consecință, utilizatorilor trebuie să li se ofere soluții inovatoare și simple, menite să crească 
viabilitatea și dezvoltarea acesteia.

Amendamentul 173
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Logistica inteligentă
Scopul este de a reconcilia noile modele 
de consum tot mai frecvente cu un lanț 
eficient de aprovizionare cu resurse și cu 
distribuția optimă de mărfuri „pe ultimul 
kilometru”.
Ideea centrală a activităților este aceea de 
a înțelege mai bine impactul noilor și 
viitoarelor modele de consumatori și al 
logisticii transportului de marfă urban, al 
traficului și congestionării; de a dezvolta 
noi instrumente informatice și de 
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gestionare pentru logistică, prin 
îmbunătățirea sistemelor de informații în 
timp real pentru gestionarea și urmărirea 
fluxurilor de transport de marfă, 
integrarea și comunicarea pe vehicul și 
infrastructura; de a dezvolta sisteme 
neconvenționale pentru distribuția de 
mărfuri; de a dezvolta soluții intermodale 
competitive pentru lanțul de aprovizionare 
și platforme logistice care să 
îmbunătățească fluxurile de transport de 
marfă.

Or. en

Justificare

Logistica inteligentă va fi esențială în dezvoltarea sistemelor europene de transport și, ca 
atare, trebuie să fie menționată ca linie de activitate în cadrul acestei provocări.

Amendamentul 174
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice și al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
topirea gheții în regiunea arctică, 
degradarea și utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică și 
pierderea biodiversității, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătățire a 
eficienței, cererea de apă va depăși 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani.
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an.
Interacțiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse și 
ecosisteme. Pornind de la tendințele 
actuale, pentru a face față unei populații în 
creștere la nivel mondial, până în 2050 va 

Impactul din ce în ce mai mare al 
schimbărilor climatice și al problemelor de 
mediu, cum ar fi acidifierea oceanelor, 
modificările din circulația oceanică, 
creșterea temperaturilor apei marine, 
topirea gheții în regiunea arctică, 
degradarea și utilizarea terenurilor, 
deficitele de apă, poluarea chimică și 
pierderea biodiversității, indică faptul că 
planeta se apropie de limitele ei de 
sustenabilitate. De exemplu, se 
preconizează că, fără o îmbunătățire a 
eficienței, cererea de apă va depăși 
rezervele cu 40 % în următorii 20 de ani.
Pădurile dispar într-un ritm alarmant de 
înalt, de 5 milioane de hectare pe an.
Interacțiunile între resurse pot produce 
riscuri sistemice – în care epuizarea unei 
resurse conduce la atingerea unui punct 
critic ireversibil pentru alte resurse și 
ecosisteme. Pornind de la tendințele 
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fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

actuale, pentru a face față unei populații în 
creștere la nivel mondial, până în 2050 va 
fi necesar echivalentul a mai mult de două 
planete Pământ.

Or. en

Justificare

Modificările circulației oceanice și creșterea temperaturii apelor marine pot avea un impact 
puternic și nedorit asupra mediului.

Amendamentul 175
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea problemei disponibilității 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare și inovare în 
diverse discipline și sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluții sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce privește mediul și 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanț valoric (explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea). Inovarea în aceste domenii va 
oferi oportunități de creștere și de creare de 
locuri de muncă, precum și opțiuni 
inovatoare care implică știința, tehnologia, 
economia, politica și guvernanța. Din acest 
motiv, este în curs de pregătire un
parteneriat european privind inovarea în 
domeniul materiilor prime.

Abordarea problemei disponibilității 
materiilor prime necesită eforturi 
coordonate de cercetare și inovare în 
diverse discipline și sectoare pentru a 
contribui la asigurarea unor soluții sigure, 
viabile din punct de vedere economic, 
adecvate în ceea ce privește mediul și 
acceptabile social de-a lungul întregului 
lanț valoric (explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea). Provocările legate de apă 
includ utilizarea apei în mediul rural, 
urban și industrial și protejarea 
ecosistemelor acvatice. Inovarea în aceste 
domenii va oferi oportunități de creștere și 
de creare de locuri de muncă, precum și 
opțiuni inovatoare care implică știința, 
tehnologia, economia, politica și 
guvernanța. Din acest motiv, sunt în curs 
de pregătire parteneriate europene privind 
inovarea în domeniul materiilor prime și al 
eficienței apei.

Or. en
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Amendamentul 176
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a furniza cunoștințe 
pentru o gestionare a resurselor naturale 
care să permită atingerea unui echilibru 
sustenabil între resursele limitate și nevoile 
societății și ale economiei. Activitățile se 
axează pe: realizarea de progrese în 
înțelegerea funcționării ecosistemelor, a 
interacțiunilor acestora cu sistemele sociale 
și a rolului lor în susținerea economiei și a 
bunăstării umane; precum și furnizarea de 
cunoștințe și instrumente care să asigure 
eficacitatea procesului decizional și a 
angajamentului public.

Obiectivul este de a furniza cunoștințe și 
instrumente pentru o gestionare și 
protecție a resurselor naturale care să 
permită atingerea unui echilibru sustenabil 
între resursele limitate și nevoile societății 
și ale economiei. Activitățile se axează pe:
realizarea de progrese în înțelegerea 
funcționării ecosistemelor, a interacțiunilor 
acestora cu sistemele sociale și a rolului lor 
în susținerea economiei și a bunăstării 
umane; precum și furnizarea de cunoștințe 
și instrumente care să asigure eficacitatea 
procesului decizional și a angajamentului 
public.

Or. en

Amendamentul 177
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. SOCIETĂȚI FAVORABILE 
INCLUZIUNII, INOVATOARE ȘI
SIGURE

6. ÎNȚELEGEREA SOCIETĂȚILOR 
EUROPENE ȘI A SCHIMBĂRILOR 
SOCIETALE

Or. en

Justificare

Se pune accent pe înțelegerea societăților europene pentru a facilita evoluția către societăți 
mai favorabile incluziunii și mai inovatoare. Prin această nouă abordare, a fost subliniat 
rolul științelor umaniste și sociale. Pe de altă parte, fosta componentă „Societățile sigure” a 
fost inclusă într-o nouă componentă: „Protejarea libertății și securității în Europa”.

Amendamentul 178
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a promova 
societăți europene favorabile incluziunii, 
inovatoare și sigure în contextul unor 
transformări fără precedent și al unor 
interdependențe globale din ce în ce mai 
accentuate.

Obiectivul specific este de a promova o 
mai bună înțelegere a Europei cu scopul 
de a construi societăți mai favorabile 
incluziunii și mai inovatoare.

Or. en

Amendamentul 179
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependențele economice și culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populației, excluderea socială și sărăcia tot 
mai mari, inegalitățile și fluxurilor 
migratorii, eliminarea decalajului digital, 
promovarea unei culturi a inovării și a 
creativității în societate și în întreprinderi, 
precum și garantarea libertății, securității
și încrederii în instituțiile democratice și 
între cetățeni atât în interiorul, cât și în 
afara granițelor. Aceste provocări sunt 
considerabile și necesită o abordare
europeană comună.

Europa se confruntă cu provocări 
socioeconomice majore, care afectează în 
mod semnificativ viitorul său – cum ar fi 
interdependențele economice și culturale 
din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea 
populației și evoluțiile demografice, 
excluderea socială și sărăcia tot mai mari, 
inegalitățile și fluxurilor migratorii, 
eliminarea decalajului digital, promovarea 
unei culturi a inovării și a creativității în 
societate și în întreprinderi, precum și 
garantarea încrederii în instituțiile 
democratice și între cetățeni atât în 
interiorul, cât și în afara granițelor. În plus, 
în Europa, rolul politicilor sociale publice 
este perceput din ce în ce mai mult ca 
element critic pentru durabilitatea 
modelului social european în sine.
Aceste provocări sunt considerabile și 
necesită o asociere din ce în ce mai 
complexă de abordări diverse, precum și 
de abordări europene comune, bazate pe 
cunoștințele științifice comune pe care 
numai științele sociale și umaniste le pot 
furniza.

Or. en
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Amendamentul 180
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În primul rând, în Uniune persistă 
inegalități importante, atât între țări, cât și 
în sânul acestora. În 2010, punctajele 
statelor membre ale Uniunii în ceea ce 
privește indicele dezvoltării umane, o 
mărime agregată care reflectă progresele 
realizate în ceea ce privește sănătatea, 
educația și veniturile, se situează între 
0,743 și 0,895, reflectând astfel decalaje 
considerabile între țări. Persistă, de 
asemenea, semnificative inegalități de gen:
de exemplu, diferența de remunerare între 
femei și bărbați în Uniune rămâne la 
17,8 % în favoarea bărbaților. În ultimele 
două decenii, a crescut gradul de sărăcie a 
tinerilor și a familiilor cu copii. Rata 
șomajului în rândul tinerilor este peste 
20 %. 150 de milioane de europeni 
(aproximativ 25 %) nu au utilizat niciodată 
internetul și este posibil ca aceștia să nu fie 
niciodată suficient de pregătiți pentru a-l 
utiliza. Apatia și polarizarea politică cu 
prilejul alegerilor au crescut, reflectând 
scăderea încrederii cetățenilor în sistemele 
politice actuale. Aceste cifre sugerează că 
unele grupuri și comunități sociale sunt 
lăsate în mod constant în afara dezvoltării 
economice și sociale și/sau a politicilor 
democratice.

În Uniune persistă inegalități importante, 
atât între țări, cât și în sânul acestora. În 
2010, punctajele statelor membre ale 
Uniunii în ceea ce privește indicele 
dezvoltării umane, o mărime agregată care 
reflectă progresele realizate în ceea ce 
privește sănătatea, educația și veniturile, se 
situează între 0,743 și 0,895, reflectând 
astfel decalaje considerabile între țări.
Persistă, de asemenea, semnificative 
inegalități de gen: de exemplu, diferența de 
remunerare între femei și bărbați în Uniune 
rămâne la 17,8 % în favoarea bărbaților. În 
prezent, unul din fiecare șase cetățeni ai 
Uniunii (aproximativ 80 de milioane de 
persoane) sunt expuși riscului de sărăcie. În 
ultimele două decenii, a crescut gradul de 
sărăcie a tinerilor și a familiilor cu copii.
Rata șomajului în rândul tinerilor este peste 
20 %. 150 de milioane de europeni 
(aproximativ 25 %) nu au utilizat niciodată 
internetul și este posibil ca aceștia să nu fie 
niciodată suficient de pregătiți pentru a-l 
utiliza. Apatia și polarizarea politică cu 
prilejul alegerilor au crescut, reflectând 
scăderea încrederii cetățenilor în sistemele 
politice actuale. Aceste cifre sugerează că 
unele grupuri și comunități sociale sunt 
lăsate în mod constant în afara dezvoltării 
economice și sociale și/sau a politicilor 
democratice.

Or. en

Amendamentul 181
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În al doilea rând, productivitatea și 
creșterea economică ale Europei sunt în 
scădere relativă de patru decenii. În plus, 
cota acesteia din producția globală de 
cunoștințe și performanța sa în materie de 
inovare, în comparație cu economii 
emergente, cum ar fi Brazilia și China, sunt 
în scădere rapidă. Europa dispune de o 
bază solidă de cercetare, însă trebuie să o 
transforme într-un puternic atu pentru 
crearea de bunuri și servicii inovatoare.
Întrucât este bine știut că Europa trebuie să 
investească mai mult în domeniul științei și 
al inovării, va trebui, de asemenea, să 
coordoneze aceste investiții într-un mod 
mult mai inteligent decât în trecut: peste 
95 % din bugetele naționale de cercetare și 
dezvoltare sunt cheltuite fără nicio
coordonare în întreaga Uniune, ceea ce 
reprezintă, potențial, o irosire 
considerabilă a resurselor într-o perioadă 
de restrângere a posibilităților de finanțare.
Mai mult, capacitățile de inovare din 
statele membre, în pofida unei anumite 
convergențe de dată recentă, rămân foarte 
diferite, existând discrepanțe mari între 
„liderii inovatori” și „inovatorii cu 
rezultate ceva mai modeste”38.

Productivitatea și creșterea economică ale 
Europei sunt în scădere relativă de patru 
decenii. În plus, cota acesteia din producția 
globală de cunoștințe și performanța sa în 
materie de inovare, în comparație cu 
economii emergente, cum ar fi Brazilia și 
China, sunt în scădere rapidă. Europa 
dispune de o bază solidă de cercetare, însă 
trebuie să o transforme într-un puternic atu 
pentru crearea de bunuri și servicii 
inovatoare. Întrucât este bine știut că 
Europa trebuie să investească mai mult în 
domeniul științei și al inovării, va trebui, de 
asemenea, să coordoneze aceste investiții 
într-un mod mult mai inteligent decât în 
trecut: peste 95 % din bugetele naționale de 
cercetare și dezvoltare sunt cheltuite fără o
coordonare specifică în întreaga Uniune, 
ceea ce reprezintă un potențial 
considerabil de oportunități într-o 
perioadă de restrângere a posibilităților de 
finanțare.

Or. en

Justificare

Acest dezechilibru va fi abordat în noul obiectiv specific, intitulat „Răspândirea excelenței și 
creșterea participării”, al priorității „Excelența științifică”.

Amendamentul 182
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea rând, mai multe forme de 
insecuritate, care se pot manifesta fie sub 

eliminat
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formă de criminalitate, violență, terorism, 
atacuri informatice, abuzuri împotriva 
vieții private, fie sub alte forme de 
tulburări sociale și economice afectează 
din ce în ce mai mult cetățenii. Conform 
estimărilor, este foarte probabil ca 
numărul victimelor directe ale 
infracționalității în Europa să se ridice în 
fiecare an la 75 de milioane39. Costul 
direct al criminalității, terorismului, 
activităților ilegale, violenței și dezastrelor 
a fost estimat, în Europa, în 2010, la cel 
puțin 650 de miliarde EUR (în jur de 5 % 
din PIB-ul UE). Un exemplu ilustrativ de 
consecințe ale terorismului îl reprezintă 
atacul asupra turnurilor gemene din 
Manhattan din 11 septembrie 2001. Mii 
de vieți au fost pierdute și se estimează că
acest eveniment a cauzat pierderi ale 
productivității SUA în valoare de 35 de 
miliarde USD, de 47 de miliarde USD în 
producția totală și o creștere a șomajului 
de aproape 1 % în trimestrul care a 
urmat. Cetățenii, întreprinderile și 
instituțiile sunt din ce în ce mai implicați 
în interacțiuni și tranzacții digitale în 
sfera socială, financiară și comercială, 
dar dezvoltarea internetului a condus, în 
același timp, la o criminalitate 
informatică în valoare de miliarde de euro 
în fiecare an și la încălcări ale vieții 
private care afectează persoane sau 
asociații pe întregul continent.
Pătrunderea insecurității în viața de zi cu 
zi și apariția unor situații neprevăzute 
riscă să afecteze încrederea cetățenilor nu 
doar în instituții, ci și încrederea unora în 
ceilalți.

Or. en

Justificare

Chestiunile legate de securitate sunt tratate în noua componentă, „Protejarea libertății și 
securității în Europa”.
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Amendamentul 183
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste provocări trebuie abordate 
împreună și în mod inovator, deoarece ele 
interacționează în mod complex și adesea 
neașteptat. Inovarea poate conduce la 
slăbirea dimensiunii de incluziune, astfel 
cum se poate observa, de exemplu, în 
fenomenele de decalaj digital sau de 
segmentare a pieței muncii. Inovarea 
socială, încrederea socială și securitatea 
sunt uneori dificil de conciliat în cadrul 
politicilor, de exemplu în zonele 
defavorizate din punct de vedere social 
din orașele mari din Europa. Pe lângă 
aceasta, conjugarea inovării cu cerințele 
din ce în ce mai complexe ale cetățenilor 
determină, totodată, factorii de decizie 
politică și actorii economici și sociali să 
găsească noi răspunsuri, care nu țin 
seama de granițele tradiționale dintre 
sectoare, activități, bunuri sau servicii.
Fenomene cum ar fi dezvoltarea 
internetului, a sistemelor financiare, 
îmbătrânirea economiei și dezvoltarea 
societății ecologice arată din plin modul 
în care este necesar să se conceapă și să 
se răspundă acestor probleme, avându-se 
în vedere, în paralel, dimensiunile de 
incluziune, inovare și securitate ale 
acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări și evoluția cerințelor subliniază, 

Complexitatea intrinsecă a acestor 
provocări și evoluția cerințelor subliniază, 
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astfel, importanța dezvoltării cercetării 
inovatoare și a noilor tehnologii, procese și 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acțiunilor și politicilor 
coordonate care vor anticipa sau influența 
evoluțiile majore din Europa. Este nevoie 
de înțelegerea tendințelor și a efectelor în 
joc în aceste provocări și de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare și de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăți favorabile incluziunii,
inovatoare și sigure, în comparație cu alte 
regiuni ale lumii. Este nevoie de o abordare 
mai strategică a cooperării cu țările terțe.
În sfârșit, pe măsură ce politicile de 
securitate interacționează cu diferite 
politici sociale, consolidarea dimensiunii 
societale a cercetării în domeniul 
securității va reprezenta un aspect 
important al acestei provocări.

astfel, importanța dezvoltării cercetării 
inovatoare și a noilor tehnologii, procese și 
metode inteligente, a mecanismelor de 
inovare socială, a acțiunilor și politicilor 
coordonate care vor anticipa sau influența 
evoluțiile majore din Europa. Este nevoie 
de înțelegerea tendințelor și a efectelor în 
joc în aceste provocări și de redescoperirea 
sau reinventarea cu succes a unor forme de 
solidaritate, de coordonare și de creativitate 
care să facă din Europa un model distinctiv 
de societăți favorabile incluziunii și
inovatoare, în comparație cu alte regiuni 
ale lumii. Chiar mai mult decât în alte 
domenii de cercetare legate de 
principalele provocări societale majore, 
sunt necesare deopotrivă cercetarea 
bazată pe obiective (ca răspuns la 
chestiuni specifice legate de cercetare 
definite anterior), precum și cercetarea de 
jos în sus (inițiată liber chiar de 
cercetători) pentru a soluționa în mod 
eficient aceste provocări. În cele din 
urmă, este nevoie de o abordare mai 
strategică a cooperării cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 185
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste provocări trec peste granițele 
naționale și, în consecință, necesită analize 
comparative mai complexe în materie de 
mobilitate (a persoanelor, mărfurilor, 
serviciilor și capitalurilor, dar și a 
competențelor și a cunoștințelor), precum 
și în materie de forme de cooperare 
instituțională, de interacțiuni 
interculturale și de cooperare 
internațională. În cazul în care acestea nu 
sunt mai bine înțelese și anticipate, la 
rândul lor, forțele globalizării împing 

Aceste provocări trec peste granițele 
naționale și, în consecință, necesită analize 
comparative mai complexe în cadrul 
tuturor societăților europene. Legăturile 
lor cu politicile publice naționale și 
europene în contextul globalizării nu 
numai că permit configurarea reciproc 
recunoscută a agendelor de cercetare, ci 
oferă și cunoștințe europene comune și 
mai dense pe baza cărora politicile 
naționale și europene întemeiate pe dovezi 
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țările europene să concureze unele cu 
altele, mai degrabă decât să coopereze, 
accentuând, astfel, diferențele în Europa, 
mai degrabă decât elementele comune și
un echilibru corect între cooperare și 
concurență. Abordarea unor astfel de 
provocări socioeconomice majore numai 
la nivel național prezintă riscul de 
utilizare ineficientă a resurselor, de 
externalizare a problemelor înspre alte 
țări europene și terțe și de accentuare a 
tensiunilor sociale, economice și politice 
care ar putea afecta în mod direct 
obiectivele Tratatului european în ceea ce 
privește valorile acestuia, în special titlul I 
din Tratatul privind Uniunea Europeană.

pot fi înțelese și evaluate mai bine.

Or. en

Amendamentul 186
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a construi societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure, Europa 
necesită un răspuns care implică 
dezvoltarea de noi cunoștințe, tehnologii 
și capacități, precum și identificarea 
opțiunilor de politici. Aceste eforturi vor 
ajuta Europa să își abordeze provocările 
nu numai pe plan intern, ci și ca actor 
global pe scena internațională. Acest 
lucru, la rândul său, va permite statelor 
membre să beneficieze de pe urma 
experienței din alte părți și să își 
definească mai bine propriile acțiuni 
specifice corespunzătoare contextelor lor 
respective.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 187
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea unor noi moduri de 
cooperare între țări la nivelul Uniunii și 
în întreaga lume, precum și la nivelul 
comunităților de cercetare și inovare 
relevante, va constitui, prin urmare, o 
sarcină centrală în cadrul acestei 
provocări. Implicarea cetățenilor și 
industriei, sprijinirea proceselor de 
inovare socială și tehnologică, 
promovarea unei administrații publice 
inteligente și participative, precum și a 
politicilor bazate pe date concrete va fi 
urmărită în mod sistematic în scopul 
creșterii relevanței tuturor acestor 
activități pentru factorii politici, pentru 
actorii sociali și economici și pentru 
cetățeni. În această privință, cercetarea și 
inovarea vor fi o condiție prealabilă 
pentru competitivitatea industriilor și 
serviciilor europene, în special în 
domeniile securității, dezvoltării digitale și 
protecției vieții private.

eliminat

Or. en

Amendamentul 188
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare și 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, politica externă și de 
securitate comună și strategiile de 
securitate internă ale Uniunii, inclusiv 

Finanțarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare și 
adaptarea principalelor politici ale Uniunii, 
în special Strategia Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Aceasta se va corela cu 
inițiativele de programare în comun și se 
va realiza coordonarea cu acțiunile directe 
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politicile privind acțiunile de prevenire a 
dezastrelor și de răspuns la acestea. Se va 
realiza coordonarea cu acțiunile directe ale 
Centrului Comun de Cercetare.

ale Centrului Comun de Cercetare.

Or. en

Amendamentul 189
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6 – punctul 6.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a întări solidaritatea, 
precum și incluziunea socială, economică 
și politică și crearea unei dinamici 
interculturale pozitive în Europa și cu 
partenerii internaționali, prin intermediul 
activităților științifice de vârf, al 
interdisciplinarității, progreselor 
tehnologice și inovațiilor organizaționale.
Cercetarea în domeniul științelor umane 
poate juca un rol important în acest sens.
Cercetarea trebuie să sprijine factorii de 
decizie politici să elaboreze politici de 
combatere a sărăciei și de prevenire a 
diferitelor forme de diviziune, discriminare 
și inegalitate în societățile europene, 
precum inegalitățile de gen sau decalajul 
digital sau în materie de inovare, precum și 
față de alte regiuni ale lumii. Aceasta va 
contribui în special la punerea în aplicare și 
adaptarea Strategiei Europa 2020 și a 
acțiunii externe a Uniunii, în sens larg.
Trebuie luate măsuri specifice pentru a 
debloca resursele de excelență în 
regiunile mai puțin dezvoltate, în vederea 
lărgirii participării la Orizont 2020.

Scopul este de a dobândi o mai bună 
înțelegere a modificărilor societale din 
Europa, a impactului lor asupra 
incluziunii sociale, economice și politice, 
precum și a principalelor consecințe 
pentru bunăstarea și calitatea vieții 
indivizilor, familiilor și societăților.
Principalele provocări care trebuie să fie 
abordate vor viza modelele europene de 
coeziune socială și bunăstare și nevoia 
unei baze considerabile de cunoștințe în 
materie de inegalități și excludere socială, 
evoluții demografice și îmbătrânirea 
societății, cursul vieții și tranzițiile 
familiale, condițiile de trai și de lucru, 
migrație și mobilitate, educație și învățare 
pe tot parcursul vieții, multilingvism, 
politici sociale și dinamica guvernanței, 
ținând cont în același timp de diversitatea 
economică și socială europeană.

Științele sociale și cercetarea în domeniul 
științelor umane poate juca un rol 
important în acest sens. Cercetarea trebuie 
să sprijine factorii de decizie politici să 
elaboreze politici de combatere a sărăciei și 
de prevenire a diferitelor forme de 
diviziune, discriminare și inegalitate în 



PR\905549RO.doc 125/154 PE489.637v02-00

RO

societățile europene, precum inegalitățile 
de gen sau decalajul digital sau în materie 
de inovare, precum și față de alte regiuni 
ale lumii. Aceasta va contribui în special la 
punerea în aplicare și adaptarea Strategiei 
Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 190
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile pun accentul pe: Activitățile pun accentul pe înțelegerea 
provocărilor menționate anterior, pe 
compararea acestora în toată Europa și 
pe contribuția la dezvoltarea:

Or. en

Amendamentul 191
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii;

(a) mecanismelor de promovare a unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, care să țină cont de 
diversitatea economică și socială 
europeană și de dinamica schimbării sale;

Or. en

Amendamentul 192
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) construirea unor societăți reziliente și 
favorabile incluziunii în Europa;

(b) practicilor și politicilor de construire a
unor societăți reziliente și favorabile 
incluziunii în Europa, prin consolidarea 
bazei de cunoștințe în domenii cum ar fi 
inegalitățile, evoluțiile demografice și 
familiale, mobilitatea, politicile 
educaționale și sociale, precum și 
cetățenia;

Or. en

Amendamentul 193
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) eforturilor de impunere a modelelor 
europene de coeziune socială și bunăstare 
ca standarde de referință internaționale;

Or. en

Amendamentul 194
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea rolului Europei ca actor 
pe scena mondială;

(c) măsurilor de consolidare a rolului 
Europei ca actor pe scena mondială;

Or. en

Amendamentul 195
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.1 – paragraful 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) eliminarea decalajului în materie de 
cercetare și inovare în Europa.

eliminat

Or. en

Amendamentul 196
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 
inovatoare prin angajarea cetățenilor, 
întreprinderilor și a utilizatorilor în 
cercetare și inovare, precum și promovarea 
unor politici de cercetare și inovare 
coordonate în contextul globalizării. Un 
sprijin special va fi oferit dezvoltării
spațiului european al cercetării (ERA) și 
dezvoltării condițiilor-cadru pentru 
inovare.

Obiectivul este de a stimula dezvoltarea în 
Europa a unor societăți și politici 
inovatoare prin angajarea cetățenilor, 
întreprinderilor și a utilizatorilor în 
cercetare și inovare, precum și promovarea 
unor politici de cercetare și inovare 
coordonate în contextul globalizării. Va fi 
oferit sprijin cercetării legate de 
dezvoltarea spațiului european al cercetării 
(ERA) și dezvoltării condițiilor-cadru 
pentru inovare, care să includă o mai 
bună înțelegere a constrângerilor și 
oportunităților sociale și a rolului 
acestora în procesul de inovare.

Or. en

Amendamentul 197
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea bazei de date și sprijinirea 
inițiativei „O Uniune a inovării” și a ERA;

(a) consolidarea bazei de date și sprijinirea 
inițiativei „O Uniune a inovării” și a ERA 
într-un context economic și social 
nefavorabil;

Or. en
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Amendamentul 198
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) explorarea unor noi forme de inovare, 
inclusiv inovarea și creativitatea socială;

(b) explorarea și înțelegerea unor noi 
forme de inovare, inclusiv inovarea și 
creativitatea socială;

Or. en

Amendamentul 199
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cercetarea și compararea proceselor 
care asigură un cadru favorabil 
creativității și inovării;

Or. en

Amendamentul 200
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea angajării la nivelul 
societății în cercetare și inovare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 201
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.2 – paragraful 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea unei cooperări coerente și 
eficiente cu țările terțe.

(d) înțelegerea modului în care 
cooperarea coerentă și eficientă cu țările 
terțe în domeniul cercetării și formării 
profesionale asigură inovarea.

Or. en

Amendamentul 202
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 6.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.3. Societăți sigure eliminat
Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă și externă 
și de a se asigura securitatea cibernetică, 
precum încrederea și respectul pentru 
viața privată pe piața unică digitală, 
îmbunătățindu-se, în același timp, 
competitivitatea securității, TIC și a 
sectorului serviciilor din Uniune. Aceasta 
se va realiza prin dezvoltarea de 
tehnologii și soluții inovatoare care 
abordează lacunele în materie de 
securitate și duc la prevenirea 
amenințărilor la adresa securității. Aceste 
acțiuni orientate spre îndeplinirea unor 
obiective precise vor integra exigențele 
diferiților utilizatori finali (cetățeni, 
întreprinderi și administrații, inclusiv 
autoritățile naționale și internaționale, 
serviciile de protecție civilă, autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii, poliția de 
frontieră etc.) pentru a lua în considerare 
evoluția amenințărilor la adresa 
securității și aspectele legate de protecția 
vieții private și aspectele societale 
pertinente.
Activitățile pun accentul pe:
(a) lupta împotriva criminalității și a 
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terorismului;
(b) consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor;
(c) asigurarea securității cibernetice;
(d) creșterea rezistenței Europei la crize și 
dezastre;
(e) asigurarea libertății și a vieții private 
pe internet și consolidarea dimensiunii 
societale a securității.

Or. en

Justificare

Chestiunile legate de securitate sunt tratate în noua componentă, „Protejarea libertății și 
securității în Europa”.

Amendamentul 203
Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. PROTEJAREA LIBERTĂȚII ȘI 
SECURITĂȚII ÎN EUROPA
6a.1. Obiectiv specific
Obiectivul specific este protejarea 
libertății și promovarea securității în 
Europa într-un context marcat de 
interdependențe mondiale și amenințări 
complexe.
Europa nu a fost niciodată consolidată 
într-un mod atât de pașnic și nivelurile de 
securitate de care se bucură cetățenii 
europeni sunt deosebit de mari în 
comparație cu alte părți ale lumii. Cu 
toate acestea, Europa continuă să fie 
vulnerabilă în contextul unei amplificări 
a globalizării în care societățile se 
confruntă cu amenințări din ce în ce mai 
mari și mai complexe la adresa securității.
Amenințarea unor agresiuni militare la 
scară largă a scăzut, preocupările în 
materie de securitate fiind axate pe noile 
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amenințări multiple, interdependente și 
transnaționale. Prin urmare, definiția 
militară a conceptului de „securitate” a 
fost extinsă pentru a include și alte 
aspecte, cum ar fi drepturile omului, 
degradarea mediului, stabilitatea politică 
și democrația, chestiunile sociale, 
identitatea culturală și religioasă sau 
imigrarea. În acest context, aspectele 
interne și externe ale securității sunt 
indisolubil legate. Amenințările actuale la 
adresa securității și libertății sunt 
numeroase, complexe și fluide și includ, 
printre altele, terorismul, crima 
organizată, atacurile cibernetice, 
pirateria, instabilitatea regională sau 
dezastrele naturale și cele produse de om.
Aceste amenințări au un impact economic 
și social important și necesită o varietate 
corespunzătoare de acțiuni de prevenire și 
combatere.
Costul direct al criminalității, 
terorismului, activităților ilegale, violenței 
și dezastrelor a fost estimat, în Europa, în 
2010, la cel puțin 650 miliarde EUR (în 
jur de 5 % din PIB-ul UE). Consecințele 
fatale ale terorismului s-au făcut simțite 
în mai multe părți ale Europei, cu prețul a 
mii de vieți și al unor importante pierderi 
economice. Cetățenii, întreprinderile și 
instituțiile sunt din ce în ce mai implicate 
în interacțiuni și tranzacții digitale în 
sfera socială, financiară și comercială, 
dar dezvoltarea internetului a condus, în 
același timp, la o criminalitate 
informatică cu costuri de miliarde de euro 
în fiecare an și la încălcări ale vieții 
private care afectează persoane sau 
asociații pe întregul continent.
Pătrunderea insecurității în viața de zi cu 
zi și apariția unor situații neprevăzute 
riscă să afecteze nu doar încrederea 
cetățenilor în instituții, ci și încrederea
unora în ceilalți.
Căutarea și punerea în aplicare a unor 
soluții de securitate implică urmărirea 
unui echilibru acceptabil între securitate 
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și alte valori cum ar fi libertatea, 
democrația, egalitatea sau statul de drept.
Acest echilibru trebuie să se afle la baza 
oricărei activități pentru a asigura 
securitatea cetățenilor europeni.
6a.2. Justificarea și valoarea adăugată a 
Uniunii
Niciun stat membru nu este în măsură să 
răspundă amenințărilor pe cont propriu, 
deoarece cele mai multe provocări la 
adresa securității sunt transfrontaliere și 
intersectoriale și, prin urmare, necesită 
analize comparative complexe și extinse și 
forme consolidate de cooperare 
instituțională și internațională.
Pentru a proteja libertatea și securitatea, 
Uniunea cere răspunsuri eficiente care să 
utilizeze o suită completă și inovatoare de 
instrumente externe și interne de 
securitate. Cercetarea și inovarea pot juca 
un rol evident ca mijloc de susținere a 
securității, însă nu o pot garanta pe cont 
propriu. Activitățile de cercetare și 
inovare ar trebui să urmărească 
prevenirea, descurajarea, pregătirea și 
protejarea în fața amenințărilor la adresa 
securității. În plus, securitatea prezintă 
provocări fundamentale care nu pot face 
obiectul unui tratament independent și 
sectorial, ci care necesită mai degrabă 
abordări mai ambițioase, coordonate și 
holistice.
Cooperarea dintre statele membre, 
precum și cooperarea cu țările terțe și 
organizațiile internaționale reprezintă o 
parte centrală a acestei provocări.
Finanțarea acordată de Uniune în cadrul 
acestei provocări va sprijini, prin urmare, 
dezvoltarea, punerea în aplicare și 
adaptarea principalelor politici ale 
Uniunii care vizează prevenirea, 
descurajarea, pregătirea și protecția 
împotriva amenințărilor la adresa 
securității, politica externă și de securitate 
comună și strategia de securitate internă 
a Uniunii, inclusiv politicile privind 
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acțiunile de prevenire a dezastrelor și de 
răspuns la acestea.
6a.3. Linii generale ale activităților
Scopul este de a sprijini politicile Uniunii 
în materie de securitate internă și externă 
și de a se asigura securitatea cibernetică, 
încrederea și respectul pentru viața 
privată pe piața unică digitală, 
îmbunătățindu-se, în același timp, 
competitivitatea securității, TIC și a 
sectorului serviciilor din Uniune.
Activitățile vor pune accentul, printre 
altele, pe cercetarea și dezvoltarea 
generației viitoare de soluții inovatoare, 
dezvoltând concepte și proiecte noi și 
standarde interoperabile. Aceasta se va 
realiza prin dezvoltarea de tehnologii și 
soluții inovatoare care abordează lacunele 
în materie de securitate și duc la 
prevenirea amenințărilor la adresa 
securității. Aceste acțiuni orientate spre 
îndeplinirea unor obiective precise vor 
integra exigențele diferiților utilizatori 
finali (cetățeni, întreprinderi și 
administrații, inclusiv autoritățile 
naționale și internaționale, serviciile de 
protecție civilă, autoritățile responsabile 
cu aplicarea legii, poliția de frontieră etc.) 
pentru a lua în considerare evoluția 
amenințărilor la adresa securității și 
aspectele legate de protecția vieții private 
și aspectele societale pertinente.
Activitățile pun accentul pe:
(a) sporirea securității cetățenilor și lupta 
împotriva crimei și terorismului;
(b) protejarea și îmbunătățirea rezistenței 
infrastructurilor critice;
(c) consolidarea securității prin 
gestionarea frontierelor;

(d) asigurarea și îmbunătățirea securității 
cibernetice;
(e) creșterea rezistenței Europei la crize și 
dezastre;
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(f) asigurarea confidențialității și libertății 
și consolidarea dimensiunii societale a 
securității, inclusiv a aspectelor sale 
socio-economice, politice și culturale;
(g) sprijinirea politicilor interne și externe 
de securitate ale Uniunii și rolul 
cooperării științifice internaționale ca 
instrument pentru pace.

Or. en

Justificare

Caracterul special al dimensiunii securității justifică împărțirea fostei componente, „Societăți 
favorabile incluziunii, inovatoare și sigure”, și crearea unei noi componente, „Protejarea 
libertății și securității în Europa”. Textul și conținutul au fost adaptate pentru a aborda în 
mod eficient și coerent provocările majore cu care se confruntă Europa din acest punct de 
vedere.

Amendamentul 204
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea a definit o agendă strategică 
ambițioasă pentru 2020 care abordează o 
serie de provocări complexe și 
interdependente, cum ar fi gestionarea 
sustenabilă a resurselor și competitivitatea.
Pentru a aborda cu succes aceste provocări, 
este nevoie de date științifice solide care 
corespund unor diferite discipline 
științifice și permit evaluarea riguroasă a 
opțiunilor de politici. Consolidând-și în 
continuare rolul de serviciu științific pentru 
politicile Uniunii, JRC va furniza sprijinul 
științific și tehnic necesar pe parcursul 
tuturor etapelor ciclului de elaborare a 
politicilor, de la concepere și până la 
punerea în aplicare și evaluare. În acest 
scop, JRC își va concentra cercetarea în 
mod clar asupra priorităților Uniunii în 
materie de politici, concomitent cu 
consolidarea competențelor sale 
transversale. Independența JRC față de 
interesele speciale, fie acestea private sau 

Uniunea a definit o agendă strategică 
ambițioasă pentru 2020 care abordează o 
serie de provocări complexe și 
interdependente, cum ar fi gestionarea 
sustenabilă a resurselor și competitivitatea.
Pentru a aborda cu succes aceste provocări, 
este nevoie de date științifice solide care 
corespund unor diferite discipline 
științifice și permit evaluarea riguroasă a 
opțiunilor de politici. Consolidând-și în 
continuare rolul de serviciu științific pentru 
politicile Uniunii, JRC va furniza sprijinul 
științific și tehnic necesar pe parcursul 
tuturor etapelor ciclului de elaborare a 
politicilor, de la concepere și până la 
punerea în aplicare și evaluare. În acest 
scop, JRC își va concentra cercetarea în 
mod clar asupra priorităților Uniunii în 
materie de politici, concomitent cu 
consolidarea competențelor sale 
transversale. Independența JRC față de
interesele speciale, fie acestea private sau 
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naționale, împreună cu rolul său de 
referință din punct de vedere tehnico-
științific îi permit să faciliteze consensul 
necesar între părțile interesate și factorii de 
decizie politică. Statele membre și 
cetățenii Uniunii beneficiază de 
cercetarea din cadrul JRC, cel mai vizibil 
în domenii precum sănătatea și protecția 
consumatorului, mediu, siguranță și 
securitate și gestionarea crizelor și 
catastrofelor.

naționale, împreună cu rolul său de 
referință din punct de vedere tehnico-
științific îi permit să faciliteze consensul 
necesar între părțile interesate și factorii de 
decizie politică. Statele membre și 
regiunile vor beneficia de sprijinul JRC 
pentru strategiile proprii de specializare 
inteligentă, precum și de activitățile de 
cercetare ale acestuia, cel mai vizibil în 
domenii precum sănătatea și protecția 
consumatorului, mediu, siguranță și 
securitate și gestionarea crizelor și 
catastrofelor. Cetățenii Uniunii vor 
beneficia, de asemenea, de pe urma 
acestor activități de cercetare.

Or. en

Justificare

După cum s-a precizat deja la articolul 5 din prezentul regulament, autoritățile naționale și 
regionale ar trebui să beneficieze de sprijinul JRC în dezvoltarea strategiilor proprii de 
specializare inteligentă.

Amendamentul 205
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este integrarea 
triunghiului cunoașterii - cercetare, inovare 
și educație, pentru consolidarea capacității 
de inovare a Uniunii și abordarea 
provocărilor societale.

Obiectivul specific este integrarea 
triunghiului cunoașterii - cercetare, inovare 
și educație, pentru consolidarea și 
extinderea capacității de inovare a Uniunii 
și abordarea provocărilor societale.

Or. en

Amendamentul 206
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa se confruntă cu o serie de Europa se confruntă cu o serie de 
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deficiențe structurale în ceea ce privește 
capacitatea de inovare și capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse și procese.
Printre principalele probleme se numără 
dificultățile Europei de a atrage și păstra 
talentele, utilizarea insuficientă a punctelor 
forte existente în domeniul cercetării în 
termeni de creare de valoare economică 
sau socială, nivelurile scăzute de activitate 
întreprinzătoare, subfinanțarea polilor de 
excelență în fața concurenței pe plan 
mondial, precum și numărul excesiv de 
obstacole, la nivel european, în calea 
colaborării, în cadrul triunghiului 
cunoașterii, între învățământul superior, 
cercetare și întreprinderi, la nivel european.

deficiențe structurale în ceea ce privește 
capacitatea de inovare și capacitatea de a 
furniza noi servicii, produse și procese.
Printre principalele probleme se numără 
dificultățile Europei de a atrage și păstra 
talentele, utilizarea insuficientă a punctelor 
forte existente în domeniul cercetării în 
termeni de creare de valoare economică 
sau socială, neaducerea rezultatelor 
cercetării pe piață; nivelurile scăzute de 
activitate și mentalitate întreprinzătoare, 
atragere redusă a investițiilor private în 
cercetare și dezvoltare, subfinanțarea 
polilor de excelență, inclusiv a resurselor 
umane, în fața concurenței pe plan 
mondial, precum și numărul excesiv de 
obstacole, la nivel european, în calea 
colaborării, în cadrul triunghiului 
cunoașterii, între învățământul superior, 
cercetare și întreprinderi, la nivel european.

Or. en

Amendamentul 207
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
peisajul european al inovării. Acest lucru 
se va realiza prin stimularea integrării 
învățământului superior, a cercetării și a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum și prin
promovarea și sprijinirea unei noi generații 
de persoane cu spirit întreprinzător. Astfel, 
EIT va contribui pe deplin la obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și, în special, la 
inițiativele emblematice „O Uniune a 
inovării” și „Tineretul în mișcare”.

EIT va aborda aceste probleme prin 
promovarea schimbărilor structurale în 
peisajul european al inovării. Acest lucru 
se va realiza prin stimularea integrării 
învățământului superior, a cercetării și a 
inovării pe baza standardelor celor mai 
înalte, creându-se astfel noi medii 
favorabile inovării, precum și prin 
promovarea și sprijinirea unei noi generații 
de persoane cu spirit întreprinzător și prin 
stimularea creării unor întreprinderi noi 
inovatoare. Astfel, EIT va contribui pe 
deplin la obiectivele Strategiei Europa 
2020 și, în special, la inițiativele 
emblematice „O Uniune a inovării” și 
„Tineretul în mișcare”. În special, 
activitățile EIT prin intermediul CCI vor 
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contribui la punerea în aplicare a 
obiectivelor specifice privind „provocările 
societale” și „poziția de lider în ceea ce 
privește tehnologiile industriale” stabilite 
în cadrul programului specific 
Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Este important să stabilim o legătură între activitatea CCI și alte obiective relevante stabilite 
în alte componente ale programului Orizont 2020.

Amendamentul 208
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trăsătura specifică a EIT este aceea de 
integrare a învățământului și spiritului 
antreprenorial cu cercetarea și inovarea, ca 
elemente ale unui lanț unic al inovării în 
întreaga Uniune și în afara acesteia.

Trăsătura specifică a EIT este aceea de 
integrare a învățământului și spiritului 
antreprenorial cu cercetarea și inovarea, ca 
elemente ale unui lanț unic al inovării în 
întreaga Uniune și în afara acesteia, 
ducând la o creștere a serviciilor, 
produselor și proceselor inovatoare aduse 
pe piață.

Or. en

Amendamentul 209
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, prin intermediul comunităților 
cunoașterii și inovării, funcționează în 
conformitate cu o logică antreprenorială.
Sunt necesare calități de lider: fiecare CCI 
este condusă cu viziune de un director 
general. Partenerii din CCI sunt 
reprezentați de entități juridice unice pentru 
a permite raționalizarea procesului 

EIT, prin intermediul comunităților 
cunoașterii și inovării, funcționează în 
conformitate cu o logică antreprenorială.
Sunt necesare calități de lider: fiecare CCI 
este condusă cu viziune de un director 
general. Partenerii din CCI sunt 
reprezentați de entități juridice unice pentru 
a permite raționalizarea procesului 
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decizional. CCI-urile trebuie să prezinte 
planuri de afaceri anuale, inclusiv o gamă 
ambițioasă de activități de la învățământ la 
crearea de întreprinderi, cu obiective și 
rezultate preconizate clare, căutându-se atât 
un impact pe piață, cât și un impact 
societal. Regulile actuale de participare, 
evaluare și supraveghere a CCI-urilor 
permit decizii rapide, pe modelul deciziilor 
într-o întreprindere.

decizional. CCI-urile trebuie să prezinte 
planuri de afaceri anuale, inclusiv o gamă 
ambițioasă de activități de la învățământ la 
crearea de întreprinderi, cu obiective și 
rezultate preconizate clare, căutându-se atât 
un impact pe piață, cât și un impact
societal. Regulile actuale de participare, 
evaluare și supraveghere a CCI-urilor 
permit decizii rapide, pe modelul deciziilor 
într-o întreprindere. Totuși, având în 
vedere că CCI sunt finanțate și din surse 
publice, acestea trebuie să își asume 
răspunderea și să își desfășoare 
activitatea într-un mod deschis și 
transparent, în special față de alți actori 
din domeniul lor de activitate.

Or. en

Justificare

Participarea publică a CCI necesită transparență și deschidere pentru a evita discriminarea 
nefondată și pentru a extinde participarea.

Amendamentul 210
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunitățile cunoașterii și inovării din EIT 
sunt inițiative puternic integrate, care 
reunesc parteneri, renumiți pentru nivelul 
lor de excelență, din industrie, instituții de 
învățământ superior, institute de cercetare 
și de tehnologie. Aceste comunități permit 
partenerilor de talie mondială să se 
reunească în noi configurații 
transfrontaliere, să optimizeze resursele 
existente și să deschidă accesul la noi 
oportunități de afaceri prin noi lanțuri ale 
valorii, care să răspundă unor provocări de 
mai mare anvergură și care implică riscuri 
mai mari.

Comunitățile cunoașterii și inovării din EIT 
sunt inițiative puternic integrate, care 
reunesc parteneri, renumiți pentru nivelul 
lor de excelență, din industrie, instituții de 
învățământ superior, institute de cercetare 
și de tehnologie. Aceste comunități permit 
partenerilor de talie mondială să se 
reunească în noi configurații 
transfrontaliere, să optimizeze resursele 
existente și să deschidă accesul la noi 
oportunități de afaceri prin noi lanțuri ale 
valorii, care să răspundă unor provocări de 
mai mare anvergură și care implică riscuri 
mai mari. Este esențial ca CCI să le ofere 
IMM-urilor posibilitatea de a participa pe 
deplin la toate activitățile lor: extinderea 
participării la noii operatori care propun 



PR\905549RO.doc 139/154 PE489.637v02-00

RO

noi idei și, în special, creșterea 
participării IMM-urilor ar trebui să facă 
parte din strategia pentru creștere a CCI.

Or. en

Justificare

CCI trebuie să fie deschise participării IMM-urilor, întrucât acestea reprezintă cea mai mare 
parte din baza industrială europeană.

Amendamentul 211
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Talentul este un ingredient esențial al 
inovării. EIT încurajează persoanele și 
interacțiunile dintre ele punând studenții, 
cercetătorii și antreprenorii în centrul 
modelului său de inovare. EIT va oferi 
persoanelor talentate o cultură 
antreprenorială și creativă, precum și o 
educație multidisciplinară, prin intermediul 
recunoașterii programelor masterale și 
doctorale, destinate a fi lansate ca marcă de 
excelență recunoscută la nivel 
internațional. Prin aceasta, EIT 
promovează puternic mobilitatea în 
interiorul triunghiului cunoașterii.

Talentul este un ingredient esențial al 
inovării. EIT încurajează persoanele și 
interacțiunile dintre ele punând studenții, 
cercetătorii și antreprenorii în centrul 
modelului său de inovare. EIT va oferi 
persoanelor talentate o cultură 
antreprenorială și creativă, precum și o 
educație multidisciplinară, prin intermediul 
recunoașterii programelor masterale și 
doctorale, destinate a fi lansate ca marcă de 
excelență recunoscută la nivel 
internațional. Prin aceasta, EIT asigură 
dezvoltarea optimă și utilizarea dinamică 
a capitalului intelectual european și 
promovează puternic mobilitatea în 
interiorul triunghiului cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 212
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT trebuie să urmărească să elibereze 
potențialul inovator al persoanelor și să 
valorifice ideile acestora, indiferent de 

EIT trebuie să urmărească să elibereze 
potențialul inovator al persoanelor și să 
valorifice ideile acestora, indiferent de 
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poziția lor în lanțul inovării. Astfel, EIT va 
contribui, totodată, la rezolvarea 
„paradoxului european”, care este acela că 
excelenta cercetare existentă este departe 
de a fi valorificată la maximum. Procedând 
astfel, EIT va contribui la aducerea ideilor 
pe piață. În principal prin intermediul 
comunităților cunoașterii și inovării și prin 
atenția acordată încurajării unei mentalități 
antreprenoriale, institutul va crea noi 
oportunități de afaceri atât sub formă de 
întreprinderi noi și de spin-off-uri, cât și în 
sectoare existente.

poziția lor în lanțul inovării. Astfel, EIT va 
contribui, totodată, la rezolvarea 
„paradoxului european”, care este acela că 
excelenta cercetare existentă este departe 
de a fi valorificată la maximum. Procedând 
astfel, EIT va contribui la transferul de 
cunoștințe și tehnologii în vederea 
aducerii ideilor pe piață. În principal prin 
intermediul comunităților cunoașterii și 
inovării și prin atenția acordată încurajării 
unei mentalități antreprenoriale, institutul 
va crea noi oportunități de afaceri atât sub 
formă de întreprinderi noi și de spin-off-
uri, cât și în sectoare existente. Accentul 
nu va fi pus numai pe inovarea 
tehnologică, ci și pe inovarea socială și 
netehnologică, precum și pe promovarea 
antreprenoriatului social.

Or. en

Justificare

Inovarea și antreprenoriatul social trebuie promovate, întrucât ele reprezintă, de asemenea, o 
condiție pentru îmbunătățirea performanțelor Europei în domeniul științei și inovării.

Amendamentul 213
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia și activitățile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care sunt 
de maximă importanță pentru viitor, cum ar 
fi schimbările climatice sau energia 
durabilă. Prin abordarea principalelor 
provocări societale în mod exhaustiv, EIT 
va promova abordări inter- și 
multidisciplinare și va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităților 
cunoașterii și inovării.

Strategia și activitățile EIT vor fi ghidate 
de axarea pe provocările societale care sunt 
de maximă importanță pentru viitor, cum ar 
fi schimbările climatice sau energia 
durabilă. Prin abordarea principalelor 
provocări societale în mod exhaustiv, EIT 
va promova abordări inter- și 
multidisciplinare și va contribui la 
concentrarea eforturilor de cercetare ale 
partenerilor din cadrul comunităților 
cunoașterii și inovării. În special, EIT va 
dezvolta potențialul de inovare 
netehnologică, organizatorică și de 
sistem, precum și potențialul de 
antreprenoriat social, ca o completare 
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necesară la orientarea sa tehnologică și 
industrială principală;

Or. en

Justificare
Inovarea și antreprenoriatul social trebuie promovate, întrucât ele reprezintă, de asemenea, o 
condiție pentru îmbunătățirea performanțelor Europei în domeniul științei și inovării.

Amendamentul 214
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT urmărește să exploreze noi abordări în 
materie de inovare și să dezvolte o cultură 
comună a inovării și transferului de 
cunoștințe, printre altele prin împărtășirea 
diferitelor experiențe ale comunităților 
cunoașterii și inovării prin diverse 
mecanisme de diseminare, cum ar fi o 
platformă a părților interesate, precum și o 
bursă de cercetare.

EIT urmărește să exploreze noi abordări în 
materie de inovare și să dezvolte o cultură 
comună a inovării și transferului de 
cunoștințe, acordând o atenție deosebită 
IMM-urilor. Acest lucru s-ar putea 
întâmpla, printre altele, prin împărtășirea 
diferitelor experiențe ale comunităților 
cunoașterii și inovării prin diverse 
mecanisme de diseminare, cum ar fi o 
platformă a părților interesate, grupări de 
brevete, precum și o bursă de cercetare.

Or. en

Amendamentul 215
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – punctul 3 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va avea o contribuție substanțială la 
obiectivele stabilite de Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale într-un mod care să completeze 
alte inițiative în domeniile respective. El va 
testa noi abordări simplificate de finanțare 
și de guvernanță și, prin urmare, va juca un 
rol de pionierat în peisajul european al 
inovării. Abordarea sa în materie de 
finanțare se va întemeia pe un puternic 

EIT va avea o contribuție substanțială la 
obiectivele stabilite de Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale într-un mod care să completeze 
alte inițiative în domeniile respective. El va 
testa noi abordări simplificate de finanțare 
și de guvernanță și, prin urmare, va juca un 
rol de pionierat în peisajul european al 
inovării. O parte semnificativă din 
contribuția anuală va fi atribuită CCI-
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efect de levier, astfel încât să fie mobilizate 
atât fonduri publice, cât și private. Mai 
mult, institutul va utiliza în totalitate noi 
vehicule pentru sprijinul direcționat spre 
activitățile individuale, prin intermediul 
Fundației EIT.

urilor într-un mod competitiv, pe baza 
evaluării planurilor lor anuale, a 
obiectivelor, a rezultatelor obținute și a 
potențialului suplimentar. Abordarea sa în 
materie de finanțare se va întemeia pe un 
puternic efect de levier, astfel încât să fie 
mobilizate atât fonduri publice, cât și 
private. Mai mult, institutul va utiliza în 
totalitate noi vehicule pentru sprijinul 
direcționat spre activitățile individuale, 
prin intermediul Fundației EIT.

Or. en

Justificare

Contribuția anuală la diferite CCI trebuie realizată în funcție de progresul înregistrat și de 
rezultatele obținute.

Amendamentul 216
Propunere de regulament
Anexa II – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Defalcarea indicativă pentru Orizont 2020 
este următoarea (în milioane EUR):

Defalcarea pentru Orizont 2020 este 
următoarea (în milioane EUR):

Or. en

Amendamentul 217
Propunere de regulament
Anexa II – primul asterix

Textul propus de Comisie Amendamentul

* Inclusiv 8 975 milioane EUR pentru
tehnologiile informației și comunicațiilor
(TIC), din care 1 795 milioane EUR pentru 
fotonică și micro și nanoelectronică,
4 293 milioane EUR pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 575 de 
milioane EUR pentru biotehnologie și
1 737 milioane EUR pentru spațiu. Drept 

* Inclusiv 57,6 %pentru tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC), din 
care 20 % pentru fotonică și micro și 
nanoelectronică, 27,6 % pentru 
nanotehnologii, materiale avansate și 
producție și prelucrare avansate, 3,7 %
pentru biotehnologie și 11,1 % pentru 
spațiu. Drept rezultat, va fi disponibil un 
procent de 42,8 % pentru sprijinirea 
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rezultat, vor fi disponibile 6 663 de 
milioane EUR pentru sprijinirea 
tehnologiilor generice esențiale.

tehnologiilor generice esențiale.

Or. en

Amendamentul 218
Propunere de regulament
Anexa II – al doilea asterix

Textul propus de Comisie Amendamentul

** S-ar putea ca aproximativ 1 131 de 
milioane EUR din această sumă să fie 
alocate pentru implementarea proiectelor 
aferente Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

** S-ar putea ca un procent de aproximativ 
28,3 % din această sumă să fie alocat
pentru implementarea proiectelor aferente 
Planului strategic european pentru 
tehnologiile energetice (Planul SET). S-ar 
putea ca aproximativ o treime din aceasta 
să ajungă la IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 219
Propunere de regulament
Anexa II – al treilea asterix

Textul propus de Comisie Amendamentul

*** Suma totală va fi pusă la dispoziție 
prin alocări, așa cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3). Cea de-a doua 
alocare, de 1 652 de milioane EUR, va fi 
pusă la dispoziție pro rata din bugetele 
corespunzătoare componentelor 
„Provocările societale” și „Poziția de lider 
în domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”, pe o bază estimativă și sub 
rezerva revizuirii prevăzute la articolul 26 
alineatul (1).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 220

Propunere de regulament
Anexa II – Defalcarea bugetului – tabel

Textul propus de Comisie

I Excelență științifică, din care: 27818

1. Consiliul European pentru Cercetare 15008

2. Tehnologii viitoare și emergente 3505

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 6503

4. Infrastructuri de cercetare europene (incluzând e-infrastructuri) 2802

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 20280

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 15580 din care 500 pentru 
EIT

2. Accesul la finanțarea de risc** 4000

3. Inovarea în IMM-uri 700

III Provocări societale, din care: 35888

1. sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 9077 din care 292 pentru 
EIT

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

4694 din care 150 pentru 
EIT

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 6537 din care 210 pentru 
EIT

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 7690 din care 247 pentru 
EIT

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și 
materii prime

3573 din care 115 pentru 
EIT

6. Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure 4317 din care 138 pentru 
EIT

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT): 1542 + 1652***

Acțiuni directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2212

TOTAL 87740

Amendamentul

I Excelență științifică, din care: 33,2%
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1. Consiliul European pentru Cercetare 15,7%

2. Tehnologii și științe viitoare și emergente 3,5%

3. Acțiuni Marie Curie privind competențele, formarea și dezvoltarea carierei 9,1%

4. Infrastructuri de cercetare europene (incluzând e-infrastructuri) 3,6%

5. Extinderea excelenței 0,9%

6. Știință și societate 0,4%

II Poziție de lider în sectorul industrial, din care: 24,0%

1. Poziție de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale* 17,2%

2. Accesul la finanțarea de risc** 4,0%

3. Inovarea în IMM-uri 2,8%

III Provocări societale, din care: 37,7%

1. Sănătate și bunăstare 10,2%

2. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie 4,9%

3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 7,1%

4. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate, 8,0%

5. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materii 
prime 3,6%

6. Înțelegerea societăților europene și schimbărilor societale 2,0%

7. Protejarea libertății și securității în Europa 1,9%

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT): 3,1%

Acțiuni directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare 2,1%

TOTAL 100%

Or. en
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Amendamentul 221

Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa

„ORIZONT 2020”
Setul de „instrumente”
Caracterul complex al programului 
Orizont 2020, multiplele sale obiective și 
caracteristici, precum și gama de activități 
reglementate presupune disponibilitatea și 
utilizarea flexibilă a unei varietăți de 
mijloace de punere în aplicare 
(„instrumente”).
Scopul acestui tabel este de a oferi o 
imagine de ansamblu a setului de 
instrumente propus în programul 
Orizont 2020 care atrage sprijin financiar 
din partea Uniunii Europene.
Setul de instrumente se bazează pe 
experiența dobândită pe parcursul 
programelor-cadru succesive de cercetare, 
cu anumite îmbunătățiri și cu un efort 
general pentru simplificarea 
instrumentelor. În programul 
Orizont 2020 a fost introdus un număr 
foarte limitat de instrumente noi, ca 
răspuns la o cerere clară din partea 
participanților și în urma testării-pilot în 
cel de-al șaptelea program-cadru.
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Obiectivele principale Descriere Forma predominantă de 
finanțare1 a punerii în aplicare

Sprijin acordat indivizilor

Consiliul European pentru Cercetare 
(ERC)

Cercetători individuali care efectuează cercetări de frontieră Granturi

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie Formare și cariere în domeniul cercetării și schimb de cunoștințe prin intermediul mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale

Granturi

Sprijin acordat cercetării și inovării în 
colaborare  

                                               
1 În „ Orizont 2020” există patru forme fundamentale de finanțare: granturi, premii, achiziții și instrumente financiare (datorie și capital).
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Proiecte de colaborare Universități, organizații de cercetare și întreprinderi (inclusiv IMM-uri), în colaborare, cu 
obiective și capacități comune, în vederea obținerii unor rezultate specifice în domeniul 
cercetării și inovării,  

[FEST (Tehnologii și științe viitoare și emergente) – acoperă discipline științifice și inginerești, 
creând baza pentru tehnologiile revoluționare]  

Granturi, premii, achiziții

Sprijin specific acordat IMM-urilor

Măsuri luate de IMM-uri (de tipul 
SBIR - Small Business Innovation 
Research)

Soluționarea deficiențelor în finanțare pentru cercetarea și inovarea timpurie cu risc ridicat, 
prin sprijinirea întregului ciclu de inovare, orientat către toate tipurile de IMM-uri inovatoare

Granturi
Instrumente financiare 
(împrumuturile și capitalul 
propriu)

Sprijinirea IMM-urilor care 
activează în domeniul tehnologiilor 
de vârf

Inovare direcționată către piață a IMM-urilor care realizează activități de cercetare și 
dezvoltare, vizând sectoarele bazate pe cercetare intensivă

(Articolul 185 din TFUE)

Sprijin acordat infrastructurii Stimularea unor infrastructuri mondiale de cercetare, accesibile tuturor cercetătorilor din 
Europa și din afara Europei, precum și exploatarea completă a acestora

Granturi, achiziții

Sprijin pentru atragerea finanțării Depășirea dificultăților de acces la finanțare prin împrumut și capitaluri proprii cu care se 
confruntă societățile de cercetare și dezvoltare și cele orientate către inovare și proiectele în 
toate etapele evoluției lor

Instrumente financiare 
(împrumuturile și capitalul 
propriu)

Sprijin acordat parteneriatului
Parteneriatele public-privat
(PPP contractuale)

Acord contractual între parteneri, care precizează obiectivele parteneriatului, angajamente 
corespunzătoare luate de parteneri, indicatorii-cheie de performanță, precum și rezultatele care 

Granturi  
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trebuie obținute
Parteneriatele public-privat
(ITC)

Întreprinderi comune între partenerii publici și privați, unde există un domeniu de aplicare și o 
dimensiune justificabilă a obiectivelor urmărite, un angajament adecvat din partea sectorului 
privat și resursele necesare

(Articolul 187 din TFUE)1

Parteneriatele public-public
ERA-NET, posibil sprijin acordat 

IPC)

Pregătirea și crearea structurilor în vederea parteneriatelor public-public Granturi

Parteneriatele public-public
(articolul 185)

Sprijin comun pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui program de cercetare și inovare 
sau a unor activități de către organismele din sectorul public sau de către organismele cu o 
misiune de serviciu public la nivel regional, național sau internațional

(Articolul 185 din TFUE) ii

Comunitățile de cunoaștere și 
inovație (CCI)

Parteneriate puternic integrate, care reunesc pe termen lung, în jurul provocărilor societale 
specifice, universități și centre de cercetare, întreprinderi mici și mari și alți actori de excelență 
din domeniul inovării.

[Articolul 173 alineatul (3) din 
TFUE] ii

Or. en

                                               
1 Entitatea instituită poate utiliza, de asemenea, formele disponibile de finanțare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

De la PC7 la Orizont 2020 

Propunerea Comisiei privind programul Orizont 2020 integrează pentru prima dată într-un 
singur „cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării” diferite elemente care 
până acum nu aveau o perspectivă comună: succesorii celui de-al șaptelea program-cadru și ai 
programului pentru competitivitate și inovare, alături de Institutul European de Inovare. În 
acest scop combină două temeiuri juridice: articolele 173 și 182 referitoare la industrie și 
cercetare. 

În continuare se enumerează unele dintre elementele propuse în Orizont 2020 care preiau în 
mare măsură recomandările prezentate de Parlamentul European în rezoluțiile sale anterioare 
(raportul Merkies, raportul Carvalho, raportul Audy și raportul Matias):  

 integrarea într-un program unic a întregului lanț al inovării, de la cercetarea 
fundamentală la piață;

 o abordare clară a provocărilor societale globale, finanțând cercetarea și inovarea cu 
scopul de a oferi răspunsuri preocupărilor cetățenilor în legătură cu subiecte precum 
schimbările climatice, securitatea alimentară, penuria de energie și apă curată, pentru a 
menționa numai câteva exemple; 

 un accent mai mare pe competitivitatea industriilor europene; 
 mai multe șanse pentru oamenii de știință care doresc să-și lărgească orizontul 

cunoașterii printr-un procentaj mai mare de cereri cu abordare ascendentă (bottom up) 
și de cercetare de vârf (cutting edge); 

 un accent mai mare pe multidisciplinaritate cu obiectivul de a crea o nouă valoare 
adăugată; 

 o definiție amplă a politicilor de inovare, incluzând inovarea socială; 
 un progres în simplificarea programului.

În continuare sunt dezvoltate unele dintre liniile directoare ale programului considerate 
deosebit de relevante.  

Abordarea crizei

Criza financiară și economică a scos în evidență defectele modelului european de producție. 
Pentru a ieși mai puternici din această criză și pentru a reorienta economia europeană, 
strategia UE 2020 se axează pe cercetare și inovare ca mijloace pentru a progresa către o 
economie bazată pe cunoaștere care să permită garantarea unei creșteri mai echilibrate, 
diversificate și sustenabile.  

Totuși modelul economic susținut de strategia UE 2020, bazat pe niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială, va avea succes numai dacă 
garantăm stabilitatea sistemelor de cercetare și inovare în privința resurselor economice și 
umane. Altfel spus, reducerea investițiilor în C+D+I afectează, în mod logic, randamentul 
sistemului științei și tehnologiei, capacitatea sa de a crea cunoștințe, fapt ce are un impact 
negativ asupra competitivității și bunăstării noastre sociale. De aceea este indispensabil ca 
finanțarea politicii comunitare în domeniul cercetării și inovării nu numai să nu fie afectată de 
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reducerile bugetare, ci să fie mărită. În acest sens, și pentru că noul program adaugă 
componenta inovare și îi mărește gama de instrumente, raportoarea consideră că bugetul 
Orizont 2020 trebuie să fie dublu față de bugetul celui de-al șaptelea program-cadru. 

Cea de-a doua variabilă de care depinde competitivitatea noastră, așa cum s-a menționat 
anterior, sunt resursele umane; fără cercetători nu există C+D+I pe baza căreia să construim 
creșterea economică pe care ne-o dorim. Comisia a estimat că respectarea obiectivului de a 
investi 3% din PIB în cercetare ar atrage în sistem un milion de noi cercetători. Totuși toate 
analizele arată că, în situația actuală, nu există cele mai bune condiții pentru a atinge aceste 
cifre: numeroase discipline nu reușesc să atragă cei mai buni studenți, reducerile bugetare 
accentuează exodul „creierelor”, un procentaj deocamdată prea ridicat de cercetători își 
abandonează cariera. Acestea sunt motivele care l-au îndemnat pe raportor să introducă în 
raport o serie de amendamente cu scopul de a consolida capacitatea noastră de a atrage, reține 
și promova cei mai talentați specialiști și de a include indicatorii de resurse umane ca element 
fundamental al evaluării programului Orizont 2020.

Garantarea întregului în lanțul inovării

Există deja o amplă bibliografie care, după studierea legăturilor între cercetare, inovare și 
dezvoltare economică, atribuie nivelul mai redus de competitivitate al Uniunii față de 
concurenții săi relațiilor slabe între aceste trei elemente din lanțul inovării. De aceea, 
raportoarea consideră că integrarea într-un întreg a activităților de cercetare și inovare este un 
pas în direcția corectă a asigurării unui transfer efectiv de cunoștințe și tehnologie care poate 
genera produse, servicii și ocuparea forței de muncă. 

Acestea fiind spuse, punctul forte al noii structuri a programului s-ar putea transforma în cel 
mai mare defect al său, dacă nu se realizează echilibrul între părțile sale, în special din punct 
de vedere bugetar. Punerea accentului pe activitățile de demonstrație, prototipuri și proiecte 
orientate către piață (market ready) ar putea afecta cercetarea fundamentală, adeseori sursă de 
inovații disruptive care creează noi necesități, piețe și uzuri, și chiar ar putea umbri cercetarea 
aplicată. Ambele tipuri de cercetare necesită o viziune pe termen mai lung și o finanțare 
considerabilă.

La fel de importantă este asigurarea integrării diferitelor etape ale ciclului inovării. Aceasta 
implică, mai mult decât oricând, definirea relațiilor între diferite teme și instrumente, precum 
și crearea unor legături coerente între cercetarea fundamentală și piață și bine dezvoltate în 
procesul de transfer tehnologic. Prezentul raport aduce anumite elemente în acest sens, cum ar 
fi îmbunătățirea guvernanței interne prin crearea de „Sectoral Steering Boards”, consolidarea 
multidisciplinarității sau crearea unei „componente pentru validarea conceptului” în cadrul 
instrumentului de capital. 

Consolidarea excelenței 

În privința producției științifice, Europa continuă să fie cel mai important centru de C+D din 
lume, după Statele Unite, dar concurenții noștri reduc diferența. Așadar creșterea nivelului de 
excelență al bazei științifice din Europa și formarea talentelor științifice de mâine justifică pe 
deplin, din punctul de vedere al raportoarei, ca obiectivul „Excelența științifică” să obțină o 
treime din bugetul total al programului. 
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Abordarea provocărilor globale

Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru căutarea și punerea în aplicare de soluții eficiente 
la marile provocări societale cu care se confruntă Europa. În același timp, dezvoltarea de 
soluții la aceste provocări are un potențial considerabil de a contribui la creșterea economică 
și la consolidarea competitivității. 

Având în vedere dimensiunea problemelor este de înțeles ca marile provocări societale să fie 
practic aceleași ca cele din PC7, chiar dacă energia a trecut pe primul plan al preocupărilor 
din Europa. În consecință pentru acest obiectiv specific a crescut notabil bugetul față de PC7, 
așa cum a cerut în numeroase rezoluții Parlamentul European. În plus, în sprijinul obiectivelor 
de reducere a emisiilor de CO2 susținute de Uniune, raportoarea a considerat oportun ca două 
treimi din finanțarea prevăzută la capitolul „surse de energie sigure, ecologice și eficiente” să 
fie destinate energiei din surse regenerabile. 

Raportul menține structura propusă de Comisie cu excepția obiectivului „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure”. Ca urmare a specificității securității ca provocare, 
respectivul obiectiv a fost împărțit în două: „înțelegerea societăților europene și a 
schimbărilor societale” și „protejarea libertății și securității în Europa”. Astfel primul, științele 
sociale și umane urmează să joace un rol hotărâtor în privința progresului către societăți 
favorabile incluziunii și mai inovatoare. Este de prisos să spunem că importanța centrală a 
științelor sociale și umane în acest obiectiv nu este în detrimentul rolului fundamental pe care 
îl vor juca în continuare aceste discipline în abordarea celorlalte obiective identificate.

În privința celui de-al doilea, dacă este adevărat că riscurile actuale în domeniul libertății și 
securității sunt multilaterale și, în consecință, sunt abordate parțial în cadrul celorlalte 
obiective sociale, importanța sa justifică crearea unui obiectiv independent. Acest nou 
obiectiv se va concentra în mod specific asupra căutării și dezvoltării soluțiilor la amenințările 
interne și externe la adresa securității europene. 

Asigurarea caracterului organizațional al Orizont 2020

Succesivele programe-cadru au jucat un rol fundamental în organizarea sistemului european al 
științei și tehnologiei grație finanțării acțiunilor care au permis mobilizarea unor cercetători 
excelenți și a unor idei excelente. În acest sens una dintre prioritățile prezentului raport a fost 
protejarea rezultatelor obținute în acest domeniu, încercând consolidarea proiectelor de 
cooperare transnațională, cu caracter pre-concurențial și cu dimensiune medie în toate 
domeniile față de o anumită tendință de a concentra finanțarea în mari proiecte care ar putea 
îngreuna implicarea noilor participanți și ar putea scădea dinamismul sistemului. 

Urmând aceeași logică, s-a mărit finanțarea acțiunilor Marie Curie și a infrastructurilor de 
cercetare (acordând o atenție deosebită infrastructurilor digitale) și s-a creat un nou obiectiv 
specific „răspândirea excelenței și extinderea participării” în cadrul priorității „excelența 
științifică” pentru a consolida structura cercetării pe tot teritoriul Uniunii. Ultimul obiectiv 
științific prevede susținerea inițiativelor de twinning, de formare, de acces la rețele, etc.
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Necesitatea de a crea sinergii între fondurile structurale și programul-cadru a fost prevăzută 
întotdeauna în regulamentele corespunzătoare și a fost pusă în aplicare cu mai mult sau mai 
puțin succes. Totuși, prin alinierea CSFRI și a cadrului strategic comun pentru Fondul de 
coeziune pentru a contribui la obiectivul creșterii inteligente stabilit prin strategia UE 2020, 
cooperarea între cele două instrumente devine inevitabilă în această nouă perioadă. În acest 
sens, propunerea Comisiei privind noul regulament FEDER conține elemente într-adevăr 
pozitive, precum posibilitatea combinării finanțării din ambele surse, dar pentru buna 
funcționare a cooperării este necesar ca autoritățile regionale să cunoască și să însoțească în 
strategiile lor inteligente de specializare corespunzătoare inițiativele universităților, 
întreprinderilor și centrelor lor de cercetare în domeniul C+D+I. De asemenea, este important 
ca autoritățile naționale să se poată baza pe expertiza necesară pentru a elabora respectivele 
strategii și ca diferitele servicii ale Comisiei să coopereze la evaluarea acestora. 

Acordarea unui rol mai important actorilor implicați  

Altă idee principală a prezentului raport a fost voința de a acorda centrelor de cercetare, 
universităților și întreprinderilor un rol mai important în privința propunerii de idei noi și a 
identificării de noi oportunități. În acest sens, s-a stabilit ca cel puțin 15% din finanțarea 
dedicată cererilor pentru prioritățile „poziția de lider în sectorul industrial” și „provocări 
societale” să urmeze o abordare ascendentă (bottom-up) și ca cel puțin 60% din finanțarea 
dedicată FEST să fie consacrată FEST Open. De asemenea, raportoarea consideră foarte 
adecvată abordarea ascendentă acordată instrumentului dedicat IMM-urilor, pentru care s-a 
asigurat o finanțare proprie. 

În plus, raportoarea a considerat oportună consolidarea rolului cercetătorilor și în restul 
cererilor deschizând drumul creării de comitete directoare sectoriale („Sectoral Steering 
Boards”), compuse din experți independenți care contribuie la definirea agendei pentru 
cercetare și inovare a fiecărei provocări societale. 

Pe de altă parte, găsirea soluțiilor la provocările globale și dezvoltarea unei cercetări relevante 
pentru cetățeni necesită cea mai amplă participare a actorilor implicați. În acest scop, se 
propune la noul obiectiv specific „cercetarea și inovarea responsabilă” consolidarea canalelor 
de dialog care să depășească ideea că cetățeanul este un simplu receptor al rezultatelor 
cercetării. 

În cele din urmă, raportoarea consideră că este foarte pozitiv faptul că Orizont 2020 pune 
accentul pe inovarea deschisă condusă de utilizator. 

Consolidarea rolului exemplar al programului

O caracteristică specifică programelor-cadru a fost capacitatea lor de a acționa ca exemplu de 
bune practici. Astfel, acțiunile Marie Curie și mai recent bursele ERC au avut un rol 
fundamental în punerea în valoare a carierei de cercetător în privința condițiilor financiare și 
de lucru care au influențat practicile universităților și centrelor de cercetare.

Orizont 2020 face încă un pas în rolul său de model prin includerea pentru prima dată în 
programele-cadru a unui articol privind egalitatea de gen. Prezentul raport i-a extins 
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conținutul pentru a cuprinde o dimensiune dublă: îmbunătățirea reprezentării și promovării 
femeilor în Orizont 2020 și integrarea analizei de gen și sex în conținutul cercetării.

În aceeași linie, raportoarea a inclus un nou articol privind accesul liber și gratuit la articolele 
din publicațiile periodice generate prin cercetarea publică finanțată de program. De asemenea, 
se prevede promovarea accesului liber la datele obținute sau culese prin proiecte finanțate de 
Orizont 2020.

În plus, ambele elemente au un impact clar asupra eficienței și rentabilității bugetului. O 
utilizare mai eficientă a capitalului uman feminin permite integrarea mai multor experiențe și 
generarea mai multor idei, ceea ce creează noi oportunități de a transforma inovarea în 
dezvoltare economică. O circulație a rezultatelor cercetării mai amplă și mai accesibilă 
încurajează, fără îndoială, procesul inovării în orice loc din Uniune. 

Sublinierea dimensiunii internaționale a Orizont 2020. 

Dimensiunea transversală cu cel mai mare potențial de dezvoltare în următorii ani este 
cooperarea internațională. Pentru menținerea nivelului nostru de competitivitate este necesară 
cooperarea cu centrele de cunoștințe cele mai avansate la nivel mondial; găsirea soluțiilor 
pentru problemele globale include și coordonarea cu nenumărații cercetători de pe teren, 
contribuind la dezvoltarea științei la nivel mondial. De aceea implementarea celor trei 
priorități care structurează Orizont 2020 trebuie să includă o clară dimensiune internațională. 


