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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul regulament face parte din pachetul Orizont 2020 prezentat de către Comisie în 
noiembrie 2011. Obiectivul pachetului este de a institui Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare pentru perioada 2014-2020.

Politica Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării este de o importanță deosebită 
pentru competitivitatea Uniunii. Scopul este ca UE să se adapteze la lumea în schimbare prin 
adoptarea unei politici în domeniul cercetării care să o plaseze în avangarda domeniului 
tehnologiei, creând astfel locuri de muncă și stimulând economia.

Prezentul regulament reprezintă principalul instrument din pachetul Orizont 2020. El instituie 
Programul-cadru pentru cercetare și inovare în sine. Întrucât este principalul regulament, acest 
instrument este supus procedurii de codecizie.

Interesul Comisiei pentru afaceri juridice față de această decizie se limitează, în mare măsură, 
la probleme de etică, întrucât în responsabilitatea sa intră aspectele etice referitoare la noile 
tehnologii. Prin urmare, comisia și-a limitat amendamentele la aspectele etice pe care le 
prezintă proiectul de regulament.

Principala chestiune etică în cauză este cea a cercetării care utilizează celule sușă embrionare 
umane. Al șaptelea program-cadru (2007-2013) a fost aprobat după ce s-a ajuns la un 
compromis delicat cu privire la acea problemă de etică. Prezentul proiect de aviz urmărește să 
remedieze problema, având ca obiectiv o siguranță juridică sporită.

Prin urmare, comisia propune ca cercetarea care implică distrugerea de embrioni umani și cea 
care utilizează celule sușă embrionare umane să fie exclusă complet din finanțarea UE. Astfel, 
va depinde de fiecare stat membru să decidă, în conformitate cu normele sale etice, dacă 
finanțează acest tip de cercetare din bugetul propriu.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Cercetarea și inovarea se bazează 
adesea pe capacitatea cercetătorilor, a 
instituțiilor de cercetare, a 
întreprinderilor și a cetățenilor de a 
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accesa, distribui și utiliza informațiile 
științifice. Pentru a spori circulația și 
exploatarea cunoștințelor, accesul durabil 
la publicațiile științifice, care este deja 
inclus în cel de-al șaptelea program-
cadru, ar trebui să fie un principiu 
general pentru redactarea publicațiile 
științifice care primesc finanțare publică 
din partea programului Orizont 2020. În 
plus, programul Orizont 2020 ar trebui să 
promoveze accesul liber la date științifice 
produse sau colectate prin activități de 
cercetare finanțate public, cu scopul ca 
accesul la aceste date să devină norma 
generală până în 2020. Atunci când este 
cazul, costurile publicării pot fi acoperite 
din bugetul programului Orizont 2020.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Toate activitățile 
trebuie să se desfășoare asigurându-se un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
în conformitate cu articolul 168 din TFUE.

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 trebuie să 
respecte principiile etice fundamentale. 
Este necesar să fie luate în considerare 
avizele emise de Grupul european pentru 
etică în domeniul științei și al noilor 
tehnologii. Activitățile de cercetare trebuie 
să țină seama, de asemenea, de articolul 13 
din TFUE și să limiteze folosirea 
animalelor în cercetare și testare, în 
vederea înlocuirii, în ultimă instanță, a 
utilizării animalelor. Activitățile de 
cercetare ar trebui să respecte, de 
asemenea, dispozițiile legale sau 
administrative și cutumele din statele 
membre. Toate activitățile ar trebui să se 
desfășoare asigurându-se un nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane, în 
conformitate cu articolul 168 din TFUE și 
cu articolul 35 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE pentru a facilita 
respectarea dreptului de acces al fiecărei 
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persoane la îngrijirea medicală preventivă 
și a dreptului fiecăruia de a beneficia de 
tratament medical în condițiile stabilite de 
legislațiile și practicile naționale.

Justificare

Prezentul amendament urmărește să sublinieze faptul că cercetarea rămâne supusă legislației 
naționale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia Europeană nu solicită în mod 
explicit utilizarea celulelor sușă 
embrionare umane. Utilizarea eventuală a 
celulelor sușă umane, adulte sau 
embrionare este lăsată la latitudinea 
oamenilor de știință în funcție de 
obiectivele pe care doresc să le atingă și 
face obiectul unei evaluări etice stricte. 
Nu ar trebui finanțat niciun proiect care 
implică utilizarea celulelor sușă 
embrionare și nu are aprobările necesare 
din partea statelor membre. Nu ar trebui 
finanțată nicio activitate interzisă de toate 
statele membre. Nu ar trebui finanțată 
nicio activitate în cadrul unui stat 
membru în care această activitate este 
interzisă.

(25) Există diferențe semnificative între 
legislațiile naționale în ceea ce privește 
cercetarea care utilizează embrioni umani 
și celule sușă embrionare umane. Politica 
Uniunii nu ar trebui să urmărească să 
armonizeze legislația națională. Referitor 
la al Șaptelea program-cadru, Comisia a 
declarat că va continua să folosească 
metoda actuală și nu [va] prezenta 
comitetului de reglementare nicio 
propunere de proiect care conține 
activități de cercetare distrugătoare de 
embrioni umani, inclusiv în vederea 
obținerii de celule sușă1. Acest 
angajament ar trebui introdus în 
prezentul regulament pentru a asigura 
securitatea juridică. Comisia ar trebui să 
sprijine în mod activ cercetarea al cărei 
scop este dezvoltarea de alternative la 
celulele sușă embrionare.
__________________
1 Punctul 12 (referitor la articolul 6) din 
declarația Comisiei anexată la Decizia nr. 
2006/1982/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea program-cadru al 
Comunității Europene pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 
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30.12.2006, p.1).

Justificare

Scopul acestui amendament este de a conferi forță de lege angajamentului Comisiei referitor 
la cercetarea în domeniul celulelor sușă.

Amendamentul 4

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 
interdisciplinare, științelor socioeconomice 
și umaniste, promovării funcționării și 
realizării ERA, dezvoltării cercetării în 
domeniul sistemelor juridice ale statelor 
membre, 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.

Justificare

Având în vedere problemele juridice și etice ale anumitor tipuri de cercetare, cercetarea în 
domeniul juridic ar trebui, de asemenea, să fie finanțată de către propunere.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În proiectele de cercetare în care sunt 



AD\913037RO.doc 7/11 PE489.509v02-00

RO

implicate persoane în calitate de subiecți 
sau utilizatori finali, programul Orizont 
2020 garantează că toți participanții și 
grupurile sociale sunt tratate în mod egal.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 a
Accesul liber

Pentru a spori exploatarea și diseminarea 
rezultatelor și pentru a stimula, astfel, 
inovarea europeană, se încurajează 
accesul sustenabil și liber la lucrările 
rezultate în urma cercetării finanțate de 
programul Orizont 2020, având grijă să se 
garanteze, în același timp, că oamenii de 
știință europeni pot publica în publicațiile 
cel mai bine cotate și în alte foruri. Poate 
fi promovat accesul liber la datele 
științifice produse sau colectate în cadrul 
cercetării finanțate prin programul 
Orizont 2020.
În cazul în care lucrările create prin 
programul Orizont 2020 urmează să fie 
publicate într-un format cu acces liber și 
lectură gratuită, costul publicării este 
acoperit din bugetul programului Orizont 
2020.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 

(1)Toate activitățile de cercetare și inovare 
desfășurate în cadrul Orizont 2020 sunt în 
conformitate cu principiile etice și cu 
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legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale.

legislația relevantă la nivel național și 
internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Convenția europeană privind 
drepturile omului și protocoalele 
adiționale, Declarația de la Helsinki 
privind principiile etice aplicabile 
cercetărilor medicale care implică subiecți 
umani a Asociației medicale mondiale, 
Convenția Consiliului Europei din 4 
aprilie 1997 pentru protecția drepturilor 
omului și a demnității ființei umane în ce 
privește aplicarea biologiei și a medicinii, 
împreună cu protocoalele suplimentare, 
precum și Rezoluția nr. 59/280 a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite 
din 8 martie 2005 privind clonarea 
umană.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de cercetare destinate creării 
de embrioni umani numai în scopul 
cercetării sau al procurării de celule sușă, 
inclusiv prin intermediul transferului de 
nuclee de celule somatice.

(c) activități destinate creării de embrioni 
umani numai în scopul cercetării sau al 
procurării de celule sușă, inclusiv prin 
intermediul transferului de nuclee de celule 
somatice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cercetarea care implică distrugerea 
de embrioni umani;

Justificare

Prezentul amendament exclude finanțarea cercetării care implică distrugerea de embrioni 
umani.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) cercetarea care utilizează celule sușă 
embrionare umane.

Justificare

Acest amendament exclude finanțarea cercetării care utilizează celule sușă embrionare 
umane.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetarea asupra celulelor sușă 
umane, atât adulte, cât și embrionare,
poate fi finanțată în funcție de conținutul 
propunerii științifice și de cadrul legal al 
statelor membre implicate. Nu se acordă 
finanțare activităților de cercetare interzise 
în toate statele membre. Nu se finanțează 
nicio activitate în cadrul unui stat membru 
în care activitatea respectivă este interzisă.

(4) Cercetarea asupra altor tipuri de celule
sușă umane poate fi finanțată în funcție de 
conținutul propunerii științifice și de cadrul 
legal al statelor membre implicate. Nu se 
acordă finanțare activităților de cercetare 
interzise în toate statele membre. Nu se 
finanțează nicio activitate în cadrul unui 
stat membru în care activitatea respectivă 
este interzisă.

Justificare

Acesta este un amendament propus în urma interdicției de finanțare a cercetării care 
utilizează celule sușă embrionare umane.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile care regrupează rezultate (c) acțiunile care regrupează rezultate 
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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;

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, după caz, comunicarea și diseminarea 
acestora către comunitatea științifică și 
către publicul larg;
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